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عقالنيت شيعه از آغاز ورود فلسفه يونان به عالم اسالم در برابر 
ــبه  ــف آرايی کرد و از عقايد برهانی وحی در برابر مطالب  ش آن ص
ــاع، خود اهل بيت  ــفه دفاع کرد. در خط مقدم اين دف ــی فلس عقالن
عليهم السالم قرار داشتند که با تبيين برهانی عقايد بويژه در عرصه 
توحيد و معرفت اهللا، مرز بين معارف برهانی وحی را با مبانی و عقايد 
ــفی جدا می کردند و پشت سر آنها شاگردان برجسته آنها چون  فلس

م قرار داشتند.  هشام بن حکَ
ــاگرد نامی امام صادق عليه  ــهادت کتب رجالی، هشام ش به ش
السالم اولين رديه را بر ارسطو نوشته و به دليل ضديت پيوسته اش 
ــفه وارداتی يونان از سوی خالفت عباسی که مدافع و مروج  با فلس
ــفه بوده، تحت تعقيب قرار گرفته است. مورخان به اين موضوع  فلس
ــواهد و نوشته  ــاره کرده اند که چون يحيی بن خالد برمکی به ش اش
ــام در رد و طعن بر فالسفه دست يافت، هارون عباسی  هايی از هش

را تحريک به قتل هشام نمود.۱ 
فضل بن شاذان شاگرد مبرز ائمه هدی امام جواد، امام هادی و 
ــن عسکری عليهم السالم ديگر عالم و متکلم شيعی است  امام حس
ــه از جمله تصانيف ۱۸۰ گانه او کتابی با عنوان «النقض علی من  ک
يدعی الفلسفة فی التوحيد و االعراض و الجزء» است. اثر ديگر ضد 
ــت، «المسائل فی  ــده اس ــفی او که در کتب رجالی از آن ياد ش فلس
ــت که به دفاع از نظريه برهانی حدوث عالم در  العالم و حدوثه» اس

برابر نظريه فلسفی قدم عالم نگاشته شده است.۲ 
ــالم با دهريين و  ــرات و احتجاجات اهل بيت عليهم الس مناظ
ــان که صبغه ای کامال برهانی و استداللی  ــوفان زمان خودش فيلس
داشته اند، اغلب بنيادی ترين اعتقادات فلسفی را نشانه می رفته اند. 
ــفی قول به قديم  ــی ترين عقايد فلس به عنوان نمونه يکی از اساس

بودن عالم و عدم انفکاک جهان هستی از ذات الهی است. 
 شرح منظومه می نويسد: 

ــت به اين معنا كه  ــن می گويند: عالم حادث زمانی اس «متكلمي
اگر به قهقرا برگرديم... باالخره به لحظه ای می رسيم كه عالم پديد 
ــت. می گويند اگر عالم  ــه عالمی نبوده اس ــده، و قبل از آن لحظ آم
حادث زمانی نباشد قديم زمانی است و اگر قديم زمانی باشد بی نياز 
از علت و خالق است... اما حكمای الهی [فالسفه] معتقدند كه عالم 
قديم است يعنی اصول و اركان عالم ازلی است و از لحاظ زمان هر 
اندازه به عقب برگرديم به مبدأ و آغاز شروعی نمی رسيم، زمان ابتدا 
ــفه] "كل حادث مسبوق  و انتهايی ندارد. از نظر حكمای الهی [فالس
ــتعدادی داشته است  بمادة ومدة: هر چيز تازه ای قبال ماده حامل اس

و هم پيش از او زمانی بوده است".»۳  
ــاهده  ــالم مش ــخنان اهل بيت عليهم الس حال با مراجعه به س
ــوی اهل بيت  ــفی بارها از س ــم که اين عقيده و اصل فلس می کني

عليهم السالم مورد نقد و رد قرار گرفته است: 
ــئ فی بقائه لم  ــالم: انه لو کان معه ش ــام صادق عليه الس ـ ام
ــز أن يکون خالقا له النه لم يزل معه فکيف يکون خالقا لمن لم  يج

يزل معه؟۴

ــر چيزی در بقا با خداوند می بود ديگر ممکن نبود که خداوند  اگ
ــته با  ــد، چه اين که در اين صورت آن چيز پيوس خالق آن چيز باش
ــت. پس چگونه ممکن است خداوند آفريننده چيزی  خداوند بوده اس

باشد که ازال با او موجود بوده است؟! 
ــفی قدم عالم و  ــالم نيز در رد برعقيده فلس ـ امام باقر عليه الس

امتناع خلق اشياء از عدم (ال من شئ) می فرمايند:
ــياء ال من  إن اهللا  تبارك وتعالی لم يزل عالما قديما، خلق االش
شیء ومن زعم أن اهللا  تعالی خلق االشياء من شیء فقد كفر، النه لو 
كان ذلك الشیء الذی خلق منه االشياء قديما معه فی أزليته وهويته 

كان ذلك أزليا، بل خلق اهللا  عز وجل االشياء كلها ال من شیء. 
همانا خداوند تبارك و تعالی پيوسته عالم و قديم بوده است. اشيا 
ــت و هر كس معتقد باشد كه خداوند اشيا را  را از چيزی نيافريده اس
از چيزی آفريده است تحقيقا كافر شده است. زيرا اگر آن چيزی كه 
ــده اند قديم بوده، در ازليت و هويت با خداوند  ــيا از آن آفريده ش اش
ــت پس خود آن چيز ازلی خواهد بود، بلكه خداوند  ــته اس وجود داش

تعالی اشيا را از چيزی نيافريده است.
ــالم نقل  ــالم از اميرالمؤمنين عليه  الس ــه  الس ــام رضا علي ـ ام

می فرمايند:
الحمد هللا  الذی ال من شیء كان، وال من شیء كون ما قد كان، 

المستشهد بحدوث االشياء علی أزليته.۵ 
حمد خداوندی را كه از چيزی پديد نيامده، اشيا را نيز از چيزی 
ايجاد نفرموده، و حدوث اشيا را گواه بر ازليت خويش قرار داده است.

و نيز آن حضرت می فرمايند:
ــیء صنعه، واهللا  الخالق اللطيف  ــیء فمن ش ـ إن كل صانع ش

الجليل خلق وصنع ال من شیء.۶ 
هر سازنده ای اشيا را از چيزی ديگر می سازد، و خداوند آفريدگارِ 
ــيا را بدون اينكه آنها را از چيزی بسازد ايجاد  ــناخته واالمقام اش ناش

فرموده است.
ـ زنديقی از امام صادق عليه  السالم پرسيد:

ــیء خلق اهللا  االشياء؟ قال عليه  السالم: ال من شیء.  من أی ش
ــیء شیء؟ قال عليه  السالم: إن االشياء  فقال: كيف يجیء من ال ش
ــیء أو من غير شیء، فإن كانت  ال تخلو إما أن تكون خلقت من ش
ــیء كان معه فإن ذلك الشیء قديم، والقديم ال يكون  خلقت من ش
ــياء أزلية؟  ــا وال يفنی وال يتغير... قال: فمن أين قالوا: إن االش حديث
ــل ومقالتهم  ــياء فكذبوا الرس قال: هذه مقالة قوم حجدوا مدبر االش
واالنبياء وما أنبأوا عنه، وسموا كتبهم أساطير، و وضعوا النفسهم دينا 
بآرائهم واستحساناتهم... لو كانت قديمة لم يتغير من حال إلی حال، 

و إن االزلی ال تغيره االيام وال يأتی عليه الفناء.۷ 
ــالم  ــت؟ امام عليه  الس ــيا را از چه چيزی آفريده اس خداوند اش
ــت. گفت: چگونه ممكن است  فرمودند: آنها را از چيزی نيافريده اس
ــيا يا بايد از چيزی آفريده  ــچ"، چيزی پديد آيد؟ ! فرمودند: اش از "هي
ــده باشند، اگر از چيزی  ــند، ويا اينكه از چيزی آفريده نش ــده باش ش
ــت پس آن چيز  ــند كه آن چيز با خداوند بوده اس ــده باش آفريده ش
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ــد و فنا و  ــم خواهد بود، در حالی كه قديم نمی تواند حادث باش قدي
دگرگونی بپذيرد...

گفت: پس از كجا گفته اند كه اشيا ازلی اند؟! فرمودند: اين گفتار، 
اعتقاد كسانی است كه وجود مدبر اشيا را انكار كرده اند، انبيا و گفتار 
آنان را تكذيب نموده، و خبرهای آنها را دروغ شمرده اند. كتاب های 
ــانه انگاشته، و برای خويشتن مذهبی بر اساس انديشه ها  آنها را افس
ــود دگرگونی در احوال  ــد... اگر قديم می ب ــود بنا نهاده ان ــكار خ و اف
نمی پذيرفت، ازلی آن است كه زمان ها آن را دگرگون نمی سازند، و 

فنا و نيستی در آن راه ندارد.
ــفه که بر خالف سخنان و براهين  اکنون در مقابل موضع فلس
ــی می داند به  ــالم عالم را قديم و ازل ــل بيت عليهم الس ــح اه صري
ــيعه مراجعه می کنيم که چگونه از موضع  موضع متکلمان عاليقدر ش
ــالم دفاع عقالنی می کنند.  ــی و وحيانی اهل بيت عليهم الس برهان
ــى در کتاب کالمی تجريد االعتقاد  مرحوم خواجه نصير الدين طوس

می نويسد:
ــاده ال يكون موجودا  ــن غيره، فحال ايج ــود الممكن م إن وج
ــبوق  ــتحالة إيجاد الموجود، فيكون معدوما، فوجود الممكن مس الس
ــمى حدوثا، والموجود محدثا. فكل ما سوى  بعدمه، وهذا الوجود يس
ــوادث ال إلى أول ـ  ــتحالة الح الواجب من الموجودات محدث، واس
ــل بعد ثبوت إمكانها  ــفیـ  ال يحتاج إلى بيان طائ ــا يقوله الفلس كم

المقتضی لحدوثها.
ــاد آن بايد در  ــد، پس ايج ــود ممکن از غير خودش می باش وج
حالی باشد که پيش از آن موجود نباشد زيرا ايجاد چيزی که موجود 
باشد محال است. پس معدوم بوده است و وجود آن پس از عدمش 
ــوای  ــت. پس تمامی ماس ــد. نام اين گونه وجود، حدوث اس می باش
ــکان حوادث که  ــند، و با توجه به ام ــد متعال محدث می باش خداون
ــفه که  ــد ديگر بطالن نظريه فالس ــدوث آن ها می باش ــی ح مقتض

می گويند: "حوادث ابتدا ندارد" نياز به بيان ندارد.
و نيز می گويد:

ــو كان موجبا لكانت  ــات قادر، إذا ل ــب المؤثر فی الممكن الواج
الممكنات قديمة، والالزم باطل ـ لما تقدم ـ ...

ــد زيرا اگر  ــت قادر می باش ــدی که ممکنات را آفريده اس خداون
غير مختار می بود الزم می آمد که مخلوقات ازلی باشند در حالی که 

چنان که گفتيم ازليت مخلوقات باطل است...
و مى  نويسد:

وال قديم سوى اهللا  تعالى.
غير از خداوند تعالی هيچ موجود ازلی ای وجود ندارد.

ــرح كالم  ــيعه مرحوم عالمه حلى در ش و ديگر متکلم بزرگ ش
خواجه در رد مذاهب فلسفى مى  گويد:

ــوى اهللا  ممكن، وكل  ــذه المذاهب باطلة، ألن كل ما س وكل ه
ممكن حادث.۸

تمامی اين مذاهب [مذاهب فلسفی در مورد ازليت و قديم بودن 
ــوای خداوند ممکن الوجود  ــت، زيرا تمای ماس موجودات] باطل اس

است، و هر ممکنی هم حادث می باشد.

کالم شيعی از آغاز  مبتنی بر آموزه های عقالنی و برهانی اهل 
بيت عليهم السالم بوده است. اين کج فهمی ای برخاسته از القائات 
ــفی مسلکان است که کالم مساوی با تعبد و نقلی بودن قلمداد  فلس
می شود؛ در حالی که هر جا موضوعی عقلی مطرح بوده است مانند 
ــالم با استناد به  ــياری از مباحث توحيدی، اهل بيت عليهم الس بس
ــتدالل های عقلی، طرح مساله و موضوع می کرده اند۹  براهين و اس
ــيد مرتضی، ابوالصالح  ــيعه چون شيخ مفيد، س متکلمان عاليقدر ش
ــی و عالمه حلی و ... با مراجعه به  ــی، خواجه نصير الدين طوس حلب
آموزه های برهانی اهل بيت عليهم السالم کالم عقلی شيعی را پی 

ريزی کردند.
ــه فراگيری يک  ــاره کرد ک ــن جا بايد به اين نکته اش  در همي
ــز آن را به دايره  ــات و نصوص وحيانی، هرگ ــان عقلی از رواي بره
ــی نزد معلم آن،  ــان گونه که آموختن رياض ــات نمی برد هم تعبدي
ــد. اين پنداری  ــودن اين علم نمی باش ــوم نقلی و تعبدی ب به مفه
ــت که کسانی مراجعه به فيلسوفان يونانی و فراگيری  بس باطل اس
استدالل های آکنده از وهم و خطای آنها را  فعل و انفعالی عقالنی 
ــتخراج و  استنباط براهين و  بدانند اما مراجعه به متون وحيانی و اس
ــتدالل های عقلی مندرج در آنها را امری تعبدی و  نقلی قلمداد  اس
ــته و در خآل  ــه معلم و آموزگار داش ــا عقل آدمی نياز ب ــد. اساس کنن
ــير است که اثاره گنجينه های  ــود و در همين مس نمی تواند بارور ش
ــالت های انبياء ذکر شده است (ليثيروا لهم دفائن  عقول يکی از رس
ــياری از روايات نياز عقل به علم و معلم را ياد آور شده  العقول).  بس

اند. امام صادق عليه السالم فرمود:
 ال يفلح من ال يعقل و ال يعقل من ال يعلم۱۰ 

ــد  ــود و آن که جاهل باش ــتگار نمی ش آن که تعقل نورزد رس
نمی تواند تعقل بورزد. 

ــوفان با متکلمان شيعه در اين است که فيلسوفان  تفاوت فيلس
ــرک يا ملحد يونان مراجعه  ــفه مش برای باروری عقل خود به فالس
کرده اند و  نقطه عزيمت علمی و استداللی خود را آموزه های بشری 
ــيعه استدالل ورزی و عقالنيت خود  آنها قرار داده اند اما متکلمان ش
ــوفان در  را با آموزه های برهانی قرآن و عترت آغاز کرده اند. فيلس
اين سير علمی و فلسفی خود به عقايدی چون وحدت وجود، عينينت 
ــيده اند اما متکلمان  ــق و مخلوق، قدم عالم، نفی خلقت و ... رس خال
ــت با  ــد خالق و قادر و مختار و متعالی از هر گونه مجانس ــه خداون ب
مخلوقات و .... رسيده اند. فالسفه با ادعای عقالنيت و استقالل در 
فهم براهين عقلی از آموزه های برهانی و عقالنی قرآن و اهل بيت 
عليهم السالم فاصله گرفته تا انگ تعبد و نقلی گرايی نخورند اما در 
ــير به وادی بدترين تقليدها افتادند و طوق تقليد الهه  فرجام اين مس
ــيخ محمد رضا  ــتان يونانی را به گردن خود آويختند. مرحوم ش پرس

مظفر در مقدمه ای که بر اسفار مال صدرا دارد، می نويسد:
«مال صدرا بر بزرگان فالسفه و اولياء در مشاهدات و مکاشفات 
ــتد  ــل افالطونی درود می فرس ــورد مث ــان از جمله در م ــوری ش ن
ــن نظريه به صرف  ــال او  در اثبات اي ــون و امث ــد: افالط و می گوي
ــاهدات و مکاشفات صريح و مکرری که برايشان رخ داده است  مش
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ــران حکايت کرده اند [بدون ارائه برهان  اکتفاء کرده اند و برای ديگ
ــفه بر آن  ــبت به آنچه که اين فالس ــان نس و دليل]  لکن برای انس
ــبت به آنچه که مشاهده  ــده و نس اتفاق کرده اند اطمينان حاصل ش
ــفه کرده اند جزم پيدا می شود و هيچ کس حق ندارد در اين  و مکاش
ــان ها وقتی در  ــوع با آنها مجادله و مخالفت کند؛ چرا که انس موض
ــی نجومی  ــب و تعداد افالک  به رصدهای حس ــورد اوضاع کواک م
ــخص مثل  ابرخس يا چند شخص که در معرض غلط های  يک ش
ــفه که  ــاد می کنند، اعتماد به اقوال فحول فالس ــت اعتم فاحش اس
ــت و احتمال خطاء در آنها  ــی بر رصدهای مکرر عقلی آنان اس مبتن

نمی رود، سزاوار تر است». 
ــول فوق با لحنی طعن  ــوم مظفر بال فاصله بعد از نقل ق  مرح
ــتايش از  ــت که می توان در س آلود می افزايد: اين نهايت چيزی اس
رصدهای عقلی [فيلسوف يا فيلسوفانی] گفت: «احدی حق ندارد با 
آنها مخالفت کند» و «احتمال خطاء در آنها راه ندارد».۱۱!!           

امام صادق عليه السالم در رساله ای به مذمت کسانی می پردازد 
ــون عصمت به نظريه  ــارغ از تعاليم وحيانی حجج الهی و کان که ف

سازی و فلسفه بافی دست می زنند: 
«هر كس ديگران را به سوی روش و استدالالت و انديشه های 
ــد؛  ــش فراخواند نه انصاف دارد و نه به نتيجه صحيحی مى رس خوي
ــتدالالتی دارند و  ــه ها و اس ــرا آن ديگران نيز، نظريات و انديش زي
ــان  هيچ دليلی بر ترجيح مكتب و داعيان اين راه بر نظريات پيروانش
ــان پس از اندكی به شاگردان خود محتاج  ــت؛ چه بسا خود ايش نيس
شوند. ما خود نيز ديده ايم كه برخی از شاگردان - ولو پس از مدتی 
- از استاد خود فراتر مى روند؛ و معلمان را هم گاهی ديده ايم كه در 

نظريات خود محتاج به نظريه  پيروان خود مى گردند. 
ــالن به حيرت  ــت كه جاه ــه  پيمودن همين راهها اس در نتيج
ــير گمان ها و حدس ها و تخمينات  ــك و ترديد، اس افتاده و اهل ش
ــت  ــده اند. اگر خداوند، پيمودن چنين راهی را جايز مى دانس خود ش
ــران را با آيين های محكم و قاطع بر نمى انگيخت، و بر  ديگر، پيامب
ــی وجهالت پردازی خرده نمى گرفت. آنگاه كه مردمان، حق  ياوه  باف
ــناختند و از نعمت او روی برگرداندند و به جهالت و افكار خود  را نش
ساخته، خويش را مستغنی از علم الهی دانستند و با كنار نهادن انبيا 
ــه های خود اكتفا  ــالم به افكار و انديش ــان معصوم عليهم الس و امام
ــت و خوار  ــان واگذاش ــان را با ساخته هايش كردند، خداوند هم ايش
ــتن را پرستش  ــان، اينك خويش ــان فرمود، تا آنجا كه ايش و ذليلش

مى كنند و خود نمى فهمند! 
ــان  ــن اعمال و نظريه پردازى های ايش ــر خداوند به اي آرى، اگ
ــتاد كه با احكام  ــان پيامبران را نمى فرس راضی بود ديگر برای ايش
ــان را ريشه كن سازند و از  ــن و قاطعانه ی خود، اختالفات ايش روش

افكار خود ساخته، بازشان دارند. 
ــا را اين  ــه پيمودن اين راه ه ــت خداوند ب ــا دليل عدم رضاي م
ــده اند و از  مى دانيم كه پيامبران با اموری متين و صحيح مبعوث ش
پرداختن به امور مورد اشكال و هالك كننده نهی فرموده اند. خداوند 
ايشان را همراه اموری كه از رأی و قياس بركنار است، راه و راهنما 

به سوی خود قرار داده است. پس هر كس بخواهد آنچه نزد خداوند 
ــخصی] دريابد، جز بر دوری  ــت با تفكر و انديشه و استدالل [ش اس
ــوث نگرديد ـ اگر چه  ــز پيامبری مبع ــود از خداوند نيفزايد. هرگ خ
ــان چيزی را بپذيرد كه با آنچه  ــاليان دراز عمر كند ـ كه از مردم س
ــت مخالف است تا اينكه الزم آيد گاهی تابع  از نزد خداوند آورده اس

باشد و ديگر گاه متبوع! 
ــت بر اساس  ــد كه پيامبری در آنچه آورده اس و هرگز ديده نش
تفكر و رأی خويش سخن براند . . . و اين خود برای عاقالن، دليل 
است بر اينكه نظريه پردازان بر خطا و بر باطلند.... پس از دو خصلت 

بر حذر باش: 
ــی ارائه دهی و جاهالنه و  ۱ . اينكه آنچه را خود به آن مى رس

نادانسته، پيرو خويشتن باشى. 
ــتغنی  ــب و تعاليم انبيا كه بدان نيازمندی خود را مس ۲ . از مكت

شمارى، و آن را كه به سوی او باز خواهد گشت تكذيب كنى. 
ــتگی و ماللت واگذارى، و از  بپرهيز از اينكه حق را از روی خس
روی جهل و ضاللت، باطل را نيكو شمارى؛ چرا كه ما هرگز كسی 
ــتيم قدم فراتر نهد  ــد و از آنچه بيان داش را كه پيرو رأی خويش باش

نديديم كه هدايت گردد. پس در آنچه گفتيم خوب بينديش».۱۲ 
ــالم  ــی گويد: به امام كاظم عليه الس ــس بن عبدالرحمن م يون

عرض كردم: توحيد الهی را چگونه بشناسيم؟ فرمودند:
ر برأيه هلَك، ومن تَرك أَهلَ  يا يونس، ال تَكونَن مبتدعا، من نَظَ

 ۱۳.ر فَ ، ومن تَرك كتاب اهللاِّ وقَولَ نَبيه كَ بيت نبيه ضلّ
ــذار مباش و در اين راه با  ــی بدعت گ در علم توحيد و خداشناس
ــه رأی و نظر خويش  ــزن، هر كس عقيده اش را ب ــای خود گام م پ
برگزيند، هالك خواهد شد و هر كس اهل بيت پيامبرش را واگذارد 
ــدا و گفتار پيامبرش را وانهد  ــد و هر كس كتاب خ گمراه خواهد ش

كافر خواهد شد.
                                                                          والسالم 

۱ . شيخ طوسی، اختبار معرفة الرجال، ۵۳۰/۲
۲ . رجال نجاشی/ ۳۰۷

۳ . مطهری، مرتضی، شرح منظومه، ۲۵۶/۱ ـ ۲۵۷
۴ . کافی، ۱/ ۱۲۰

۵ . عيون اخبار الرضا عليه  السالم : ۱۲۱/۱؛ بحار األنوار: ۲۲۱/۴.
۶ . عيون اخبار الرضا عليه  السالم : ۱۲۹/۱؛ توحيد: ۱۸۶؛ بحار األنوار: ۱۷۴.

۷ . احتجاج، ۳۳۷ ـ ۳۳۸؛ بحار األنوار، ۱۶۶/۱۰.
۸ . كشف المراد، ۵۷.

ــتر در اين موضوع مراجعه کنيد به کتاب فراتر از عرفان نوشته حجت  ۹ . برای اطالع بيش
االسالم و المسلمين حسن ميالنی و نيز کتب احتجاج مرحوم طبرسی

۱۰ . اصول کافی ج ۱ کتاب العقل و الجهل ح ۲۹
۱۱ . اسفار ج ۱ مقدمه ص ح و ط 

۱۲ . وسائل الشيعه، ۳۲/۱۸
۱۳ .  كافى: ۵۶/۱.
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ــخيص حکمی معتبر  ــر مجتهد فقط در تش ــم، نظ می گويي
است که در آن زمينه تخصص دارد، در تشخيص موضوع، 
ــئله که فلسفه چيز خوبی است  نظرش اعتبار ندارد. اين مس
ــت است يا غلط، يک مسئله فقهی  يا بد؛ وحدت وجود درس
ــت. اين تشخيص موضوع است. در تشخيص موضوع،  نيس
ــت. يکی از اشتباهاتی  نظر مجتهد مطلقًا دارای اعتبار نيس
که در برخی از نحله های حوزوی پيش آمده است اين است 
ــا تقليد می کنيم و فالن  ــه می گويند، مثالً ما از فالن آق ک
ــب فرض، فلسفه خواندن را حرام می داند، لذا ما  آقا به حس
ــفه نمی خوانيم. با اينکه اين سخن از نظر فقهی اصالً  فلس

قابل قبول نيست. 

اين مسأله ـ کما اين که خود در چند سطر آينده اعتراف خواهد 
ــوع جاهل به  ــی و از موارد وجوب رج ــأله ای کامال فقه ــردـ  مس ک

تشخيص فقيه عالم به مسائل فوق است.

عنــوان  ــه  «ب
ــال، مرجع تقـليد  مث
می تواند دايره کفر را 
ــخص کنـد. اما  مش
به عنوان مثال اينکه 
انکار معـاد جسمانی 
مـصداقًا  ــری،  عنص
است  ضروری  انکار 
ــه، يا اينکه قول  يا ن
ــود انکار  وحدت وج
يا  ــت  اس ــروری  ض
ــره  دايـ از  ــت،  نيس
تخصــص فقيـه بما 
هو فقيه خارج است. 
ــأن فقيه  يعنی در ش

نيست.»

فقها و متکلمان 
عقايد  متخصصان  و 
ــی،  دين ــارف  مع و 
ــدت  وح ــدوده  مح
معاد  ــکار  ان و  وجود 
و  عنصری  جسمانی 
ــت آن دو  را  مخالف
با مبانی اسالم بيان 

ــیـ  که البته اين  ــه تنها تطبيق بر مصاديق خارج ــد نه اينک کرده ان
ــان نيست ـ کرده باشند. لذا هم کار فقها  هم خارج از تخصص ايش
ــؤال کنندگان، و اين وظيفه ای است که  ــت بوده است و هم س درس

گرچـه اتفـاق نظـر كامـل و از هـر 
جهت بيـن علما ممكن نيسـت اما 
اگر كسـى بـا عقايدى كـه در طول 
تاريـح تشـيع بـه عنـوان عقايـد 
عمـوم شـيعه و ضروريات اسـالم 
شـناخته شـده اسـت مخالفت كند 
قطعـا بايـد در عقايد خـود تجديد 
نظـر كنـد، لـذا الزم اسـت در اين 
جا دانسـته شـود كه عقيده به يكى 
بـودن خالـق و مخلـوق، و تشـبيه، 
و سـنخيت (هماننـدى) بيـن خدا و 
خلـق، و جبر، و قـدم عالم، و نوعى 
بودن مسـأله امامت و واليت تحت 
عنوان فريبنده انسان كامل، و ساير 
عقايد عرفا و فالسـفه و صوفيه، در 
تمام طول تاريخ عقايد شيعه كامال 
مردود و باطل بوده و هسـت، و اين 
عقايد قرنها بعد از ظهور اسالم، از 
طريق خلفاى بنى عباس، و صوفيان  
به افـكار برخى علماى شـيعه وارد 

شده است.

ــتيم بحث  ــی که ما به دنبالش هس سـخنران: «بحث
ــلما  ــت. ... مس ــيعه اس حکمت و عرفان از منظر علمای ش
ديدگاه علمای شيعه به عنوان يکی از ابزارهای کشف نظر 
ــيع قابل اعتماد است. گرچه ما معتقد به حجيت  مکتب تش
ــتيم و نمی خواهيم بگوييم که اگر علمای شيعه  اجماع نيس
ــود، ولی به عنوان  ــتند الزامًا بايد پذيرفته ش ديدگاهی داش
يکی از ابزارها و عواملی که می تواند تا حدود بسيار زيادی 
رأی شريعت را به ما نشان دهد، مسلمًا قابل اعتماد است.»

ــمات: گرچه اتفاق نظر کامل و از هر جهت بين علما ممکن  س
ــی با عقايدی که در طول تاريح تشيع به عنوان  ــت اما اگر کس نيس
ــناخته شده است مخالفت  ــيعه و ضروريات اسالم ش عقايد عموم ش
ــت در اين  کند قطعا بايد در عقايد خود تجديد نظر کند، لذا الزم اس
ــود که عقيده به يکی بودن خالق و مخلوق، و تشبيه،  ــته ش جا دانس
ــنخيت (همانندی) بين خدا و خلق، و جبر، و قدم عالم، و نوعی  و س
ــان کامل، و  ــأله امامت و واليت تحت عنوان فريبنده انس بودن مس
ــول تاريخ عقايد  ــفه و صوفيه، در تمام ط ــاير عقايد عرفا و فالس س
ــت، و اين عقايد قرنها بعد از  ــيعه کامال مردود و باطل بوده و هس ش
ظهور اسالم، از طريق خلفای بنی عباس، و صوفيان به افکار برخی 
ــيعه وارد شده است. ما نمونه ای از نظرات اساطين مکتب  علمای ش
و متخصصان عقايد و معارف دينی را در دنباله سخن خواهيم آورد.

تخصص متكلم موحد، يا فيلسوف وحدت موجودى؟! 

« کسانی را که ما به عنوان علمای شيعه و صاحب نظر 
ــاس اصل عقاليی  در اين مباحث از آنها نام می بريم، بر اس
رجوع به متخصص، بايد متخصص باشند. متخصص بودن 
ــئله، حداقل دو حوزه را در بر می گيرد: اوالً بايد  در اين مس
ــند و ثانيًا در فلسفه  ــنت متخصص باش در فهم کتاب و س
ــه اصطالح علم فقه  ــند. ... ب ــان هم متخصص باش و عرف

 اشاره
چندى پيش  يكى از  روحانيون حوزه علميه مشـهد 
طـى سـخنانى در يكى از مـدارس علميـه اصفهان  
حكـم به تسـاوى تشـيع بـا تصـوف داده و علماى 
بزرگ شيعه را صوفى و پيرو جريان انحرافى صوفيه 
قلمـداد كرده بود. تحريريه سـمات با نقل فرازهاى 
اصلى سـخنان سـخنران مزبور در داخـل گيومه، به 
نقد و بررسـى و پاسخ به آنها پرداخته است تا سره 
از ناسره مشخص شده و  از ذهن كسانى كه احتماال 
اين سـخنرانى را گوش داده اند، شبهه زدايى شود. 
متن رنگى   گزيده هايى از سخنان فرد مزبور است 

و متن سياه پاسخ سمات به آنها است.
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ــام داده اند ولی  ــالم تا کنون انج ــالم از صدر اس تمامی فقهای اس
ــان، و دور ماندن از  ــفه و عرف ــه خاطر تعلق ويژه به فلس ــانی ب کس
ــت تخطئه می کنند. بدون  ــالم همه آنان را بی جه عقايد واقعی اس
ــک هر کس که نتواند تشخيص دهد مسائل مورد بحث موافق با  ش
ــالم است يا نه، تا زمانی که خودش مجتهد نشده  عقايد و مبانی اس
ــت بايد به متخصصين مراجعه کند و ايشان هم بايد پاسخ دهند،  اس
ــيخ مفيد و شيخ  و متخصصين اين امور متکلمان ما مانند مرحوم ش
ــيد مرتضی و عالمه حلی و دنباله روان ايشان از گروه  ــی و س طوس
فقها می باشند نه فالسفه و عرفا که قبل از آموختن مبانی اعتقادی و 
کالمی مکتب، به فلسفه و عرفان و تصوف روی آورده اند لذا شبهات 

ايشان در ايشان اثر کرده و پيرو آنها شده اند.

ــئله انسان بايد به متخصص در اين حوزه  «در اين مس
ــی مراجعه کند که مسأله وحدت  مراجعه کند. يعنی به کس
ــات و روايات توحيدی را مفصل  ــت. آي وجود را فهميده اس
بررسی کرده و بعد بين اينها موازنه برقرار کرده، مقايسه کرده 
و نتيجتًا گفته است که اين با دين سازگار است يا نيست و 
ــازگار نيست، آيا انکار ضروری است يا نه، انکار يک  اگر س
ــت. لذا در اين بحث که می گوييم  ــئله غير ضروری اس مس
ــفه و عرفان از منظر دانشمندان شيعه، خود به خود در  فلس
درونش يک تخصيص يا به تعبيری تخصص خوابيده است. 
ــمندان شيعه ای که هم در فقه و اصول  يعنی از منظر دانش
ند  مجتهد
ــم در  و ه
و  حکمت 

عرفان.»

ــن  اي ــر  بناب
ــراف کردند که  اعت
مسأله ای  چنين  در 
به  ــردن  ک مراجعه 
صحيح  متخصص 
که  حالی  در  است! 
ــل  قب ــارات  عب در 
گفتند در اين گونه 
ــائل تقليد جايز  مس

نيست!
ــن ان که  ضم
ــد  عقاي ــت  مخالف
ــا مبانی  ــفی ب فلس
دينی در ضروريات 
ــی (مانند يکی  دين
و  ــق  خال ــودن  ب
ــدا  پي و  ــوق،  مخل

ــنگ  ها و چوب ها، و قدم عالم، و  ــدن خدا به صورت حيوانات و س ش
ــبيه و...) است  ــنخيت و هم جنس بودن خدا و خلق، و تش جبر، و س
ــات ندارد و عموم  ــی آيات و رواي ــذا هيچ ربطی به اجتهاد و بررس ل
ــته باشند، و اگر شخصی در  اهل دين بايد در اين حد تخصص داش
ــته باشد بدون شک بايد به فقها و متکلمان  اين حد هم اطالع نداش
ــه کند نه به آنان که متاثر و ملهم از  افکار و عقايد بيگانه اند  مراجع

و لو با پسوند اسالم.
ــالم با قدم عالم و يکی بودن خالق  تمامی مجتهدان معارف اس
و مخلوق و صدور عالم از ذات خدا و جبر فلسفی و تشبيه و سنخيت 
ــکار می دانند. و  ــلم و واضح و آش ــا را کفر مس ــد و آن ه و... مخالفن
ــفه و عرفان در  ــانی که مدافع فلس ــت که کس اين دليل بر اين اس
ــلط بر مبانی عقيدتی اسالم و مجتهد در  مقابل عقايد دينی اند، مس
ــالم معتقد  ــتند و گر نه هرگز به عقايد مناقض با مبانی اس آن نيس

نمی شدند.
ــفه و عرفا ادعای تخصص در اين مسائل می کنند  برخی فالس
ــان می شود در حالی که کسانی که از  ــيفتگان ايشان هم باورش و ش
ــوند که  کالم و اعتقادات برهانی مکتب مطلعند کامال متوجه می ش
ــانند نه مخالفان  ــت خود ايش آن کس که نفهميده و لذا پذيرفته اس

ايشان. 
بنابراين، کسانى که خيال مى کنند عقيده "وحدت وجود" معجزه 
شگفت و شگفتى فزاى فکر و انديشه است، و فهم آن تنها اختصاص 
به کسانى دارد که آن را پذيرفته اند، و عقيده اى را که از فرآورده هاى 
ــتان به دور از تعاليم و براهين  افکار خود بنيادانه در هند و يونان باس
ــت  ــت، و با هزاران توجيه و تأويل نادرس ــمانى اس قاطع معلمان آس
ــت  ــود، خوب اس ــابهات دينى بر آن اقامه مى ش ــواهدى از متش ش
لحظه ای بينديشندکه اگر اين عقيده تا اين حد غير قابل فهم است، 
ــه آن را پذيرفته اند از نفهميدن آن  ــت آنان ک از کجا مى توان دانس
ــرط فهميدن اين عقيده پذيرفتن آن است که  ــت؟! گويا ش نبوده اس
هر کس آن را بپذيرد حتما آن را فهميده است و هر کس زير بار آن 

نرود حتما آن را نفهميده است!!
ــخنان وحدت وجوديان همه مى بينند که  با کمترين تأمل در س
ــت، ولى از آنجا که احدى گمان  ــيار ساده اس فهم مدعاى آنان بس
ــود که وجود همه  ــد منکر امور بديهى ش ــى تا اين ح نمى کند کس
ــوس را وهم و خيال دانسته، ذات  ــياى حادث و مخلوق و محس اش
ــته، و عبادت هر بتى  خداوند را متغير به صورت هاى گوناگون انگاش
ــار تأثير تبليغات و تلقينات پى  ــمارد، برخى دچ را عبادت خداوند بش
ــده، و خيال مى کنند واقعا گرهى در  ــفه و عرفان ش در پى اهل فلس
ــل و برهان و  ــه جز با فرار از عق ــت، ک ــلک نهفته اس فهم اين مس
تسليم شدن در مقابل پيران و مشايخ عرفان، و پناه  بردن به انزواى 

چله نشينى هاى وهم انگيز ايشان، بدان نمى توان رسيد؛ 

ــومی که تذکر آن مهم است اين است که در  «نکته س
ــياری از فضاها، متأسفانه فلسفه و عرفان و کالً مباحث  بس
ــائل پيش پا افتاده تلقی  ــری مس اعتقادی به عنوان يک س

 كسـانى كـه خيال مى كننـد عقيده 
"وحـدت وجـود" معجـزه شـگفت 
انديشـه  و  فكـر  شـگفتى فزاى  و 
اسـت، و فهم آن تنها اختصاص به 
كسـانى دارد كـه آن را پذيرفته اند، 
و عقيـده اى را كـه از فرآورده هـاى 
افـكار خود بنيادانـه در هند و يونان 
باسـتان بـه دور از تعاليم و براهين 
قاطع معلمان آسـمانى اسـت، و با 
هـزاران توجيـه و تأويل نادرسـت 
شـواهدى از متشابهات دينى بر آن 
اقامه مى شود، خوب است لحظه اى 
بينديشـندكه اگر اين عقيده تا اين 
حد غيـر قابـل فهم اسـت، از كجا 
مى تـوان دانسـت آنـان كـه آن را 
پذيرفته انـد از نفهميـدن آن نبوده 
اسـت؟! گويا شـرط فهميـدن اين 
كـه  اسـت  آن  پذيرفتـن  عقيـده، 
هـر كـس آن را بپذيـرد حتما آن را 
فهميده اسـت و هر كس زير بار آن 

نرود حتما آن را نفهميده است!!

14

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



می شود. ..ريشه اين مسئله در اينجاست که متأسفانه مسائل 
معرفتی را مسائلی پيش پا افتاده تلقی می کنند. همان طور 
ــی که ۱۵، ۲۰، ۲۵  که در فضاهای فقهی و اصولی، تا کس
ــتکار و استعدادش) تالش جدی  يا ۳۰ سال (به حسب پش
نکرده باشد مجاز به اظهار نظر در مسائل فقهی نيست؛ در 
فضاهای فلسفی و عرفانی هم دقيقًا همين مسئله هست.»

ــزوم  لــ در 
ــرای  ب تخصــص 
ــکی  اظهار نظر ش
خود  ــا  ام ــت  نيس
ــن  اي در  ــان  ايش
ــال  اص ــائل  مس
ــه  ک تخصــص 
حتی  بلکه  ــد  بمان
سطحی  اطالعات 
ــز  ني ــبی  مناس
اينکه  کما  ندارند، 
ــان  ــد مخالف عقاي
عموم  ــه  بلک خود 
هم  را  ــلمانان  مس
اصال نمی شناسند. 
ــه خيال  ــان ک چن
ــوم  ــد  عم می کنن
مسلمانان در مورد 
ــد و  ــای توحي معن
ــی و فراتری  جداي
ــد  خداون ــود  وج
ــود  ــال از وج متع
معتقدند  مخلوقات 
ــای گرفته و از  ــتی ج ــه ای از عالم هس که «خداوند متعال در گوش
ــتی مشغول است!» در  آن نقطه به خلق و تدبير و ربوبيت عالم هس
حالی که اين مطلب، جاهالنه ترين مطلبی است که ممکن است به 
ــود! هيچ يک از علمای شيعه و مسلمانان  ــلمانان  نسبت داده ش مس
ــرک هايی  ــه چنين اباطيل و کفر و ش ــمهـ   ب ــه جز فرقه مجس ـ ب
ــک هر کس که نسبت به توحيد اسالمی و  ــتند. بدون ش معتقد نيس
ــد حق دارد که از  ــلمانان اين قدر بی اطالع باش اعتقادات عموم مس
توحيد اسالمی فرار کرده، و به دامن تصوف و عقايد مشرکانه يونان 

و هند و امثال آن پناه ببرد.
بر اساس حکم عقل و نقل، و اتفاق تمامی متخصصان عقايد و 
معارف مکتب وحی و اهل اديان، هر کس که قبل از اجتهاد در کالم 
و آموختن عقايد دينی، فلسفه و عرفان بخواند به همين باليی دچار 
می شود که اينک در مورد ايشان شاهد آن هستيم، لذا اين اشکاالت 
ــت که بيراهه را بر راه ترجيح داده اند نه  ــفه و عرفا وارد اس به فالس

ــفه و  ــان و فقهايی که در ظل نور قرآن و برهان به نقد فلس متکلم
عرفان می پردازند.

به طور کلی عالمان متخصص و اهل اجتهاد اقسام مختلفند:
متخصص در فقه و اصول

متخصص در فلسفه
متخصص در فقه و اصول و فلسفه 

متخصص در کالم و معارف عقالنی مکتب وحی
متخصص در کالم و معارف عقالنی مکتب وحی و فقه و اصول

ــی و فقه و  ــارف عقالنی مکتب وح متخصــص در کالم و مع
اصول و فلسفه

ــائل مورد بحث ما، تنها و تنها اظهار نظر سه گروه  در مورد مس
دوم اعتبار دارد، و اظهار نظر سه گروه اول هيچ اعتبار و ارزشی ندارد، 
ــت که تمامی افراد سه گروه دوم که نظرشان در  و اين در حالی اس
مسائل مورد بحث ما دارای ارزش و اعتبار است، مخالف با اصول و 
ــفی می باشند، و متقابال تمامی افرادی که مدافع مبانی و  مبانی فلس
اصول فلسفه يا تصوفند در سه گروه اول جای دارند که نظرشان در 

اين مورد اصال دارای ارزش و اعتبار نيست.

ادعاى تخصص!
ــفه  ــيم و مخالف فلس «همه افرادی را که ما می شناس
ــفه و عرفان  ــتند که يا مطلقًا فلس ــد، افرادی هس و عرفانن
نخوانده اند و يا اگر خوانده اند، مطالعه کرده اند. استاد نديده 
ــال اکتفا  ــه و يا پنج س ــتاد ديده اند به دو يا س اند. و اگر اس

کرده اند.»

ــه محمد تقی جعفری (ره) در کتاب «مبدأ اعلی» با بيانی  عالم
ــود می گويد: «اگر اصل را  ــن آلود به مدافعان نظريه وحدت وج طع
ــخصی عقيده کردی اعلم دورانی، اگر  با وجود، و موجود را واحد ش
ــی... و بالعکس اگر راجع به وحدت  ــخيص نده چه الف را از باء تش
ــر [مخالفت] کنی جاهل ترين مردمی اگر چه اعلم  موجود اظهار نظ

دوران باشی!»۱
ــت  سياس اين 
است  چيزی  همان 
را  آن  ــه  هم ــه  ک
که  ــان  چن ــد  بلدن
ــيون  سياس ــی  حت
علما  مقابل  در  هم 
ــال  اعم ــا  فقه و 
چنان  ــد،  می کردن
کتاب  در  ــاه  ش که 
به  ــفيد،  س انقالب 
آيت  مخالفت های 
با  ــردی،  بروج اهللا 

با كمترين تأمل در سـخنان وحدت 
وجوديـان همـه مى بيننـد كـه فهم 
مدعاى آنان بسـيار سـاده اسـت، 
ولى از آنجا كه احدى گمان نمى كند 
كسـى تا اين حد منكر امور بديهى 
شـود كه وجود همه اشياى حادث و 
مخلوق و محسـوس را وهم و خيال 
دانسـته، ذات خداونـد را متغيـر به 
صورت هـاى گوناگـون انگاشـته، و 
عبادت هـر بتى را عبـادت خداوند 
بشـمارد، برخى دچار تأثير تبليغات 
و تلقينـات پـى در پى اهل فلسـفه 
و عرفـان شـده، و خيـال مى كننـد 
واقعـا گرهـى در فهم اين مسـلك 
نهفته اسـت، كه جز با فرار از عقل 
و برهان و تسـليم شـدن در مقابل 
پيران و مشايخ عرفان، و پناه  بردن 
به انزواى چله نشينى هاى وهم انگيز 

ايشان، بدان نمى توان رسيد. 

عالمـه محمد تقى جعفـرى (ره) در 
كتاب مبدأ اعلـى با بيانى طعن آلود 
به مدافعان وحدت وجود  مى گويد: 
«اگـر اصـل را بـا وجـود، و موجود 
را واحـد شـخصى عقيـده كـردى 
اعلـم دورانى، اگر چه الـف را از باء 
تشـخيص ندهـى... و بالعكس اگر 
راجع به وحدت موجـود اظهار نظر 
[مخالفت] كنـى جاهل ترين مردمى 

اگر چه اعلم دوران باشى!»
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ــد، و اين  خداوند قادر نبوده و مجبور باش
همان کفر صريح است».۵

ــه حلّی  ــيد مهنّا از عالم ــؤال س س
ــفه  رحمه اهللا تعالی در مورد عقيده فالس
ــه می فرماييد در مورد  به قدم عالم: «چ
ــدل و نبوت و  ــی که به توحيد و ع کس
ــا می گويد عالم  ــت ام إمامت معتقد اس
ــت؟ حکم وی در دنيا و آخرت  قديم اس
ــخ عالمه حلّی قدس اهللا  چيست؟» پاس
ــن علما، هر  ــه: «بدون اختالف بي نفس
کس معتقد به قدم  عالم  باشد کافر است، 
زيرا فرق مسلمان با کافر همين است، و 
ــم او در آخرت، به اجماع، حکم بقيه  حک

کفار است».۶
ــيخ بهايی رحمه اهللا می فرمايند:  ش
«کسی که از مطالعه علوم دينی اعراض 
نمايد و عمرش را صرف فراگيری فنون 
ــری نپايد  ــفی نمايد، دي ــث فلس و مباح
ــيد عمرش زبان  که هنگام افول خورش
ــد: تمام عمر با اسـالم  حالش چنين باش
در داد و ستــد بودم کنون می ميرم و از 

من بت و زنّار می ماند»
ــی اصطالحات  ــردی می فرمايند: «حت ــت اهللا بروج مرحوم آي
ــق الهيه نفس  ــه موجب انحراف از حقاي ــه کار نبريد ک ــفه را ب فلس

االمريه است».۷
ــفه و عرفان و نقل  ــانی در رد فلس حضرت آيت اهللا وحيد خراس
ــفه (فايل های تصويری موجود است)  و تأييد سخنان مخالفان فلس
ــت، همه مولوی را می  خواهی پيش  فرمودند: «عرفان پيش من اس
ــفه را بخواهی از  ــت، هر جا را می خواهی برايت بگويم، فلس من اس
اول اسفار تا آخر، از هر جا بگويی از اول مفهوم وجود تا آخر مباحث 
طبيعيات برايت بگويم، اما همه کشک است، هر چه هست در قرآن 
ــنخيتی که بين علت و معلول قائلند باطل  ــت... اين س و روايات اس
است، و وحدت وجود و موجود از ابطل اباطيل و کفر محض است.... 
ما امام صادق عليه السالم را نشناختيم، اگر جعفر بن محمد عليهما 
ــناختيم دنبال اين و آن نمی رفتيم، قی کرده های  ــالم را می ش الس
ــخوار نمی کرديم، زباله های عرفان اکسيوفان  فالسفه يونان را نش

را هضم نمی کرديم».
ــن حاضرم با  ــی رحمه اهللا فرمودند: «م ــرت آيت اهللا اراک حض

فالسفه مباهله کنم».
ــفه را خطرناک می دانستند  مرحوم آيت اهللا بهجت خواندن فلس

مگر بعد از اجتهاد در علم کالم و تصحيح اعتقادات.۸
ــيد محمد باقر صدر رحمه اهللا در شرح عروة  ــهيد س آيت اهللا ش
الوثقی: «بدون شک اعتقاد به مرتبه ای از دوگانگی که موجب تعقّل 

آيـت اهللا شـهيد سـيد محمـد 
باقـر صدر در شـرح عـروة الوثقى: 
«بدون شـك اعتقاد بـه مرتبه اى از 
دوگانگى كـه موجب تعّقل انديشـه 
خالق و مخلوق باشـد مقّوم و ريشه 
و اساس اسالم است زيرا بدون آن 
عقيـده توحيـد اصال معنايـى ندارد. 
بنابر اين اعتقاد به وحدت وجود اگر 
به گونه اى باشـد كه آن دوگانگى را 
از انديشـه معتقـد به وحـدت وجود 
بزدايـد كفـر اسـت... گاهـى ادعـا 
مى شود كه فرق بين خالق و مخلوق 
فقط امـرى اعتبـارى و غيـر واقعى 
است زيرا اگر حقيقت به طور مطلق 
و بـدون صورت در نظر گرفته شـود 
خداست، و اگر به طور مقيد و داراى 
صورت هـاى مختلف در نظـر گرفته 
شـود غير خداسـت و... اين اعتقاد 

كفر است». 

ــاره کرده و نوشته  نقشه های دستگاه اش
ــير  ــون اصالحات ارضی، س ــت: قان اس
ــه مرحله عمل  ــود را طی می کرد تا ب خ
ــد. يکی از مقاماتی که از اصالحات  برس
ــت! نامه ای به مجلس  دنيا اطالعی نداش

نوشت و جلو اين کار را گرفت!
عالمه حلی رحمه اهللا تعالی چندين 
ــه از جمله  ــد ک ــفه دارن ــاب در فلس کت

آنهاست:
ــارات،  ــى معانی اإلش ــارات إل اإلش
ــارات ابن  ــرحی از عالمه بر کتاب اش ش

سينا.
بسط اإلشارات، شرح إشارات الشيخ 

الرئيس ابن سينا.
سهروردی،  ــراق،  اإلش حکمة  شرح 
واين کتاب وی غير از شرح حکمة العين 

است.
و  ــق  منط در  ــد،  والمقاص ــد  القواع

طبيعی و الهی.
المحاکمات بين شراح اإلشاراتـ  در 

سه مجلد.
ــاح التلبيس من کالم الرئيس ـ  إيض

ــيخ أبو علی بن  ــه در کتاب خالصه می فرمايد: در اين کتاب با ش ک
سينا بحث کرده ايم.

األسرار الخفية فی العلوم العقلية من الحکمة والکالم والمنطق، 
ــرف موجود است، و اين  ــه جلد، که در کتابخانه حيدريه نجف اش س

کتاب او نيز رد بر فالسفه است.
و در منطق:

النور المشرق فی علم المنطق.۲ 
با اين حال ايشان تا حدی با فالسفه مخالفت می ورزد که جهاد 

با فالسفه را واجب می داند:
ــوا عن طاعة  ــلمون خرج ــمان: مس «الذين يجب جهادهم قس
ــمان: أهل کتاب أو شبهة کتاب،  اإلمام و بغوا عليه، وکفار، وهم قس
ــود والنصارى والمجوس وغيرهم من أصناف الکفار، کالدهرية  کاليه
ــری ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة،  ــاد األوثان والنيران، و منک وعب

کالفالسفة وغيرهم».۳ 
عالمه حلی قدس سره می فرمايد: 

ــد: "خداوند نفس وجود  ــنی مذهب گفته ان ــی صوفيان س «برخ
ــب عين کفر و  ــت". و اين مطل ــت، و هر موجودی همان خداس اس
ــروی از اهل  بيت  ــر خدايی را که ما را به پي ــت. و حمد م الحاد اس
عليهم  السالم ـ نه پيروی از نظرات گمراه کننده ـ فضيلت و برتری 

بخشيد».۴
ــت که  ــأله اس ــفه اين مس ــالم و فلس همچنين: «فارق بين اس
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ــد مقوم و  ــه خالق و مخلوق باش انديش
ــالم است زيرا بدون  ريشه و اساس اس
ــال معنايی ندارد.  ــده توحيد اص آن عقي
ــدت وجود اگر  ــن اعتقاد به وح ــر اي بناب
ــه آن دوگانگی را  ــد ک به گونه       ای باش
ــه معتقد به وحدت وجود بزدايد  از انديش
کفر است... گاهی ادعا می شود که فرق 
بين خالق و مخلوق فقط امری اعتباری 
ــرا اگر حقيقت به  ــت زي و غير واقعی اس
ــورت در نظر  ــدون ص ــور مطلق و ب ط
گرفته شود خداست، و اگر به طور مقيد 
ــف در نظر  ــای مختل و دارای صورت ه
ــود غير خداست و... اين اعتقاد  گرفته ش

کفر است». 
ــی جعفری در  ــت اهللا محمد تق آي
ــند: «مکتب  ــاب مبدأ اعلی می نويس کت
ــفرای  وحدت موجود، با روش انبيا و س
حقيقی مبدأ اعلی تقريبا دو جاده مخالف 
ــتند، زيرا  بوده، و به همديگر مربوط نيس
ــدای واحد،  ــی و دائما بر خ ــا همگ انبي
ــودات مادی و  ــنخ اين موج ــاورای س م
صوری تبليغ و دعوت کرده اند، و معبود 
ــخيص، و خالق را غير  ــر عابد تش را غي
مخلوق بيان کرده اند... و دانشمندترين 
ــريت در نظر  ــفه عالم بش علما و فالس
ــد حيوانات  ــب مانن ــن مکت ــای اي اعض

اليعقل می باشد».۹
و : «اگر تمامی تعارفات و روپوشی 
ــب های بی جا را کنار بگذاريم و  و تعص

ــی کنيم در اثبات  ــه بی غرض خود حقيقت مقصود را بررس از دريچ
ــا، در افکار بعضی از اين  ــان مبدأ و موجودات به تمام معن اتحاد مي
ــک عبارات و سخنان گروهی  ــته ترديد نخواهيم کرد... بدون ش دس
ــح کنيم، يعنی  ــه هيچ وجه تأويل و تصحي ــا را نمی توانيم ب از آنه
ــود گويندگان مبتال  ــخريه عبارات خ ــت به تناقضات و س در حقيق
ــه بيان می کنيم: "خدا  ــد... و حاصل مقصود را با دو کلم خواهيم ش
ــت" يعنی در حقيقت و واقع  عين موجودات، و موجودات عين خداس

يک موجود بيشتر نداريم».۱۰
سپس ايشان نتيجه می گيرند که سخن عرفا در نهايت با سخن 
ــت چرا که هر دو تنها يک موجود را قبول دارند که  ماديون يکی اس

عرفا نام آن را خدا، و ماديون نام آنرا ماده می گذارند!۱۱
استاد مطهری در کتاب انسان کامل می نويسد: «عرفا... توحيد 
آنها وحدت وجود است... در اين مکتب انسان کامل در آخر عين خدا 

می شود؛ اصال انسان کامل حقيقی، خود خداست».۱۲

عالمه مجلسی  می  فرمايد: «مشهور 
نمودن کتب فالسفه در ميان مسلمانان از 
بدعت های خلفای جور دشمن ائمه دين 
ــيله مردم را از دين و  ــت تا بدين وس اس
امامان عليهم السالم برگردانند... صفدی  
در شرح المية العجم  ذکر کرده که چون 
ــاهان  ــا بعضی از پادش ــی  ب مأمون عباس
ــان می برم که  ــح کرد ـ گم نصاری صل
ــد ـ از آن ها  ــره قبرس  باش ــاه جزي پادش
ــزن و کتابخانه کتب  ــرد که مخ طلب ک
ــاه  ــان را در اختيار او بگذارند... پادش يون
ــود را که صاحب  ــتان خصوصی خ دوس
رأی نيکو می دانست جمع کرد و با ايشان 
ــا رأی دادند  ــورت نمود، تمامی آن ه مش
ــار مأمون نگذارد  که آن کتب را در اختي
ــر از آن ها  ــتد مگر يک نف و نزد او نفرس
ــان بفرست  که گفت اين کتب را نزد ايش
ــفه) داخل هيچ  زيرا اين علوم (يعنی فلس
دولت دينی نشده است مگر آن که آن ها 
ــانيده و اختالف در بين  ــاد کش را به فس
علمای ايشان ايجاد کرده است... مشهور 
ــی که کتاب های  ــت که اول کس اين اس
يونانيان  را به زبان عربی ترجمه کرد خالد 

بن يزيد بن معاويه  بود.»۱۳
ــم بزرگ و  ــم ، متکلّ ــام بن حک هش
ــع عقايد و معارف اهل بيت عصمت  مداف
ــفه مخالف بود و  ــالم با فالس عليهم الس
ايشان را رد می  کرد.۱۴ وی کتابی در باب 
ــطاطاليس  نوشته  توحيد در رد آرای ارس

است.
ــاذان  نيشابوری ثقه جليل و فقيه و متکلم نبيل  نيز فضل بن ش

کتاب الرد علی الفالسفة  را نوشته است.۱۵
مرحوم عالّمه خويی ـ  مؤلّف کتاب "منهاج البراعة" در شرح نهج 
ــة  ـ بعد از نقل مطالبی۱۶  از "ابن عربی " و "قيصری" می  فرمايد:  البالغ
«اين خالصه کالم اين دو پليد نجس و نحس بود. اين دو نفر در آن 
کتاب از اين گونه سخنان بسيار گفته اند، و انسان تيزبين بايد تأمل و 
دقّت نمايد که چگونه اين دو نفر، باطل را به صورت حق جلوه داده، 
و کالم خداوند راـ  با نظرات و خياالت پوچ و فاسد خويشـ   بر طبق 
ــد باطل خود برگردانده اند، در حالی که پيامبر بزرگوار اين چنين  عقاي
فرموده اند که: "هر کس قرآن را بر اساس رأی و نظر و دل خواه خود 
ــيمن گاه خويش را در دوزخ آماده نموده  ــير نمايد، جايگاه و نش تفس
ــت." به جان خودم قسم می  خورم که اين دو نفر ... حزب و گروه  اس
ــيطان  و دوستان و همراهان بت پرستان و بندگان طاغوتند! هدف  ش

عالمـه مجلسـى : «مشـهور نمودن 
كتب فالسـفه در ميان مسـلمانان از 
بدعت هاى خلفاى جور دشـمن ائمه 
ديـن اسـت تا بديـن وسـيله مردم 
را از ديـن و امامـان عليهم السـالم 
برگردانند... صفدى  در شـرح المية 
العجـم  ذكر كـرده كه چـون مأمون 
پادشـاهان  از  بعضـى  بـا  عباسـى  
نصـارى صلـح كردـ  گمـان مى برم 
كه پادشـاه جزيره قبرس  باشد ـ از 
آن ها طلب كرد كه مخزن و كتابخانه 
كتب يونان را در اختيار او بگذارند... 
پادشـاه دوسـتان خصوصى خود را 
كـه صاحـب رأى نيكـو مى دانسـت 
جمع كرد و با ايشـان مشورت نمود، 
تمامى آن هـا رأى دادند كه آن كتب 
را در اختيـار مأمون نگـذارد و نزد او 
نفرسـتد مگر يـك نفـر از آن ها كه 
گفت اين كتب را نزد ايشان بفرست 
زيرا اين علوم (يعنى فلسـفه) داخل 
هيچ دولت دينى نشـده اسـت مگر 
آن كه آن ها را به فسـاد كشـانيده و 
اختالف در بين علماى ايشـان ايجاد 
كرده است... مشـهور اين است كه 
اول كسـى كه كتاب هاى يونانيان  را 
به زبان عربى ترجمـه كرد خالد بن 

يزيد بن معاويه  بود.»
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ــان جز تکذيب پيامبران و  و مقصود ايش
ــوالن الهی، و از  بينات و برهان های رس
ــاس اسالم و ايمان،  بين بردن پايه و اس
ــرايع و اديان  ــام ش ــل نمودن تم و باط
ــمانی، و رواج دادن بت پرستی، و باال  آس
بردن سخنان کفر، و پايين کشيدن کلمه 
ــت...  خداوند هيچ چيز ديگری نبوده اس
ــت که  ــا تمام اين ها، تعجب در اين اس ب
ايشان گمان می  کنند که خودشان موحد 
ــارف کاملند و ديگران در پرده مانده  و ع
ــان  ــناخته اند! برخی از ايش و حق را نش
ــت قطبيه  ــای والي ــه و ادع ــر رفت باالت
ــای الوهيت  ــد، و برخی نيز ادع نموده ان
ــان دارند که  ــد و گم ــت کرده ان و ربوبي
ــان تجلّی  نموده، و در  خدايشان در ايش
شکل و شمايل منحوس آنان ظاهر شده 
است! "ابن عربی " در فتوحاتش می  گويد: 
ــد بارها برای من تجلّی نمود و به  "خداون
ــرا نصيحت کن"! و  ــن گفت بندگان م م
"منزهم من!  ــطامی  می  گويد:  بايزيد بس
ــتم! و معبودی جز  ــدر واالمرتبه هس چق
ــت". و حالج می  گويد: "در جبه  من نيس
ــت!" و می  گويد:  و لباس من جز خدا نيس
"من حقم، و من خدايم!" و بعضی از اينان 

کار را به انتها رسانده و پا را از حد فراتر نهاده، می  گويد و می  بافد و 
می  الفد و مانند ديوانه ای نادان و بی شعور که نمی فهمد چه می  گويد 
ــا بنده اش، و اين  ــاب می  کند مانند خطاب کردن موال ب ــا خدا خط ب
شخص کسی نيست جز "ابويزيد" که "قيصری" در "شرح فص نوحی" 
از او نقل می  کند که در مناجاتش به هنگام تجلّی  خدا بر او [!] گفته 
ــت! چون تو از آن منی، و  ــت: "ملک من از ملک تو بزرگ تر اس اس
ــوام، و تو ملک منی، و تو عظيم تر  ــن از آن تويم. پس من ملک ت م
ــمـ   ــن از ملک توـ  که خود من می  باش ــس ملک م ــری. پ و بزرگت

بزرگ تر است"!۱۷
ــخن را بسط داديم که گمراهی  ... ما در اين جا به اين جهت س
اين نادانان ـ که گمان دارند از اهل کشف و شهود  و يقين اند و خود 
ــد و مخلص می  دانند با آن که از گمراهان و تکذيب کنندگان  را موح
ــود. و خداوند از آنچه ظالمان و  ــن ش ــوالنند ـ روش پيامبران و رس

ملحدان می  گويند واالتر است.»۱۸
ــل کالم قائل به  ــره پس از نق ــوم عالمه بهبهانی  قدس س مرح

وحدت موجود و تمثيل آن به موج و دريا می  فرمايد:
ــه و مخالف  ــر و الحاد و زندق ــاد، کف ــد اين اعتق ــدون تردي «ب

ضروريات دين است».۱۹
ــره در "عروة  الوثقی "  ــيد محمد کاظم يزدی  قدس  س مرحوم س

ــد  ــدت وجوديان ملتزم به لوازم فاس وح
مذهبشان را نجس دانسته است.۲۰ جمع 
ــی خود  کثيری از فقها و أعالم در حواش
ــان را  ــی اين فتوای ايش ــر عروة  الوثق ب
ــيه ای  تأييد نموده، و بر آن تعليقه و حاش
نزده اند۲۱ و البته اگر وحدت وجود عقيده 
ــالمی بود هرگز ممکن نبود که التزام  س
به لوازم آن موجب کفر و نجاست باشد. 
ــک متخصص در فقه و کالم  و بدون ش
ــی واقعی اين  ــی و برهان ــد عقل و عقاي
ــانی که هيچ  ــاده انديش بزرگوارانند نه س
ــرون  ــوف بي ــفه و تص گاه از وادی فلس
ــال می کنند که تخصص  ــد و خي نرفته ان
ــفه و تصوف به معنای پذيرفتن  در فلس
ــدم تخصــص هم به  ــت! و ع آن هاس
ــمردن آنها! لذا هر کس  معنای باطل ش
ــد  ــفی باش ــه مخالف با اوهام فلس را ک
غير متخصــص و هر کس را که فريفته 

فلسفه باشد متخصص می شمارند! 
ــانی (داماد  ــن فيض کاش مال محس
ــان کرده اند  ــن قوم گم ــدرا): «اي مالص
ــت که در  ــه بعضی از علوم دينيه هس ک
ــود و از کتب  قرآن و حديث يافت نمی ش
فالسفه يا متصوفه می توان دانست و از 
ــکينان نمی دانند که خلل و قصور نه از جهت  پی آن بايد رفت. مس
ــور در درجه ايمان  ــه خلل در فهم و قص ــت بلک حديث يا قرآن اس

ايشان است».۲۲ 
ــروی در آخر  ــد باقر هزارجريبی غ ــی آقا محم ــت اهللا العظم آي
ــته می فرمايد: «توصيه  ــه بحرالعلوم (ره) نوش ــازه ای که به عالم اج
ــت آوردن مقامات  ــوم را) به تالش در بدس ــم او را (بحر العل می کن
ــر نمودن احاديث اهل بيت  ــی اخروی مخصوصًا تالش در منتش عال
معصومين (عليهم  السالم) و دور انداختن تعلّقات و عالقه های پست 
ــفی  ــه مبادا عمر گرانبهای خودش را در علوم فلس ــوی و اين ک دني
ــده صرف نمايد زيرا علوم فلسفی مانند سرابی  که زيبا جلوه داده ش
ــنه آن را آب  ــرعت ناپديد خواهد شد و شخص تش ــت که به س اس

می پندارد».۲۳ 
ــه کن کننده اساس  ــی صوفيه را ريش و مرحوم آيت اهللا مرعش
دين، و ساخته و پرداخته مسيحيان و سنيان مخالف اهل بيت، و اهل 
ــک به روايات مجعوله، و مدعيان مقام  بدعت و کفر و اباطيل و تمس
ــهود های  ــف و ش الوهيت و نبوت به عنوان واليت و قطبيت، و کش

خيالی دانسته و... می فرمايد:
«و عندی ان مصيبة الصوفية على اإلسالم من أعظم المصائب 
ــه، و ظهر لی بعد الفحص األکيد  ــت بها أرکانه و انثلمت  بنيان تهدم

مى  گويـد:  فتوحـات  در  ابن عربـى  
"خداونـد بارها براى من تجلّى نمود 
و بـه من گفت بنـدگان مرا نصيحت 
كـن"! و بايزيد بسـطامى  مى  گويد: 
"منزهم من! چقدر واالمرتبه هستم! 
و معبـودى جز من نيسـت". و حالج 
مى  گويـد: "در جبّه و لبـاس من جز 
خدا نيسـت!" و مى  گويد: "من حقم، 
و من خدايـم!" و بعضى از اينان كار 
را به انتها رسانده و پا را از حد فراتر 
نهاده، بـا خدا خطـاب مى  كند مانند 
خطاب كردن موال با بنده اش، و اين 
شخص كسـى نيست جز "ابويزيد" 
كه "قيصرى" در "شرح فص نوحى" 
از او نقـل مى  كنـد كـه در مناجاتش 
به هنـگام تجلّى  خدا بـر او [!] گفته 
است: "ملك من از ملك تو بزرگ تر 
است! چون تو از آن منى، و من از آن 
تويم. پس من ملك توام، و تو ملك 
منـى، و تو عظيم تر و بزرگترى. پس 
ملـك مـن از ملك توـ  كـه خود من 

مى  باشم ـ بزرگ تر است"!
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ــی  ف ــول  التج و 
ــر کلماتهم  مضامي
ــوف على ما  و الوق
فی خبايا مطالبهم 
ــى  عل ــور  العث و 
ــد  بع ــم  مخبياته
ــاء  برؤس االجتماع 
ــداء  ــم ان ال فرقه
الدين  الى  ــرى  س
من رهبة النصارى 
ــع من  ــاه جم فتلق
ــن  ــة کالحس العام
الشبلی  و  البصری 
و معروف و طاوس 
ــيعة حتى رقى  ــرى منهم الى الش و الزهری و جنيد و نحوهم ثم س
ــاس  ــأنهم و علت راياتهم بحيث ما ابقوا حجرا على حجر من أس ش
ــکام الفطرية  ــنة و خالفوا االح ــوص الکتاب و الس ــن، أولوا نص الدي
العقلية، و التزموا بوحدة الوجود بل الموجود، و أخذ الوجهة فی العبادة 
ــل التی لفقتها  ــحونة بالکفر و األباطي ــة على األوراد المش و المداوم
ــمونه بالذکر الخفی القلبی شارعا من  ــائهم! و التزامهم بما يس رؤس
ــن الحق الى الخلق  ــفر م ــاره معبرا عنه بالس يمين القلب خاتما بيس
ــى النزولى أخرى و بالعکس  ــارة، و التنزل من القوس الصعودی ال ت
ــفر من الخلق الى الحق و العروج من القوس النزولى  معبرا عنه بالس
ــروا ترهاتهم الى  الى الصعودی أخرى فيا هللا من هذه الطامات، فأس
ــديهم يتلو  ــث النية و غيره و رأيت بعض مرش ــه ايضا فی مبح الفق
اشعار المغربی العارف من ديوانه و يبکى و يعتنى به کاالعتناء بآيات 
ــريف و أدعية الصحيفة  ــا لقوم ترکوا القرآن الش الکتاب الکريم فتعس
ــاداتنا األئمة  ــد «ص» و کلمات موالينا و س ــة زبور آل محم الکامل
ــتغلوا بأمثال ما أومأنا إليها، و رأيت بعض من  ــالم، و اش عليهم الس
کان يدعى الفضل منهم يجعل بضاعة ترويج مسلکه أمثال ما يعزى 
ــاالت فيها هو نحن و نحن هو)  ــالم (لنا مع اّهللا ح إليهم عليهم الس
ــع و التثبت و الضبط أن کتاب  ــکين فی العلم و التتب و ما درى المس
ــة فيها أمثال هذه  ــبهه من الکتب المودع ــريعة و ما يش مصباح الش
ــالفة و أبقتها  ــر مما لفقتها أيادى المتصوفة فی االعصار الس المناکي

لنا تراثا.
ــة الکالم أنه آل أمر الصوفية الى حد صرفوا المحصلين  و خالص
ــاب و أن بنظرة من القطب الکامل  ــن العلم بقولهم: ان العلم حج ع
ــد و المريد  ــعيدا بل وليا و بنفحة فی وجه المسترش ــقی س يصير الش
ــارب الضارية و تنحل تحت  ــه تطيعه األفاعی و العق ــة فی فم او تفل
ــاد، و أن الوالية  ــأة الکون و الفس أمره قوانين الطبيعة و نواميس نش
ــة معللين بانه ال  ــکاب الکبائر بل الکفر و الزندق ــام ال ينافيها ارت مق
ــيوع التصوف و  ــهود، ثم ان ش محرم و ال واجب بعد الوصول و الش
ــدين من  بناء الخانقاهات کان فی القرن الرابع حيث ان بعض المرش

ديةً و أى تغفل  ــت إِالَّ مکاًء و تَصْ يالْب نْدع مالتُه ــل: و ما کان صَ قائ
ــن المتکلمين فی  ــل ذلک القرن لما رأوا تفن ــغ من تغفّل  من أه أبل
ــوا من فلسفة فيثاغورس و تابعيه فی اإللهيات قواعد  العقائد، فاقتبس
ــوها  ــات أهل الکتاب و الوثنيين جمال و ألبس ــوا من الهوتي و انتزع
ــم علم التصوف  ــالميا فجعلوها علما مخصوصا ميزوه باس ــا اس لباس
ــهود و الفوا و  ــف و الش او الحقيقة او الباطن او الفقر او الفناء او الکش
صنفوا فی ذلک کتبا و رسائل، و کان األمر کذلک الى ان حل القرن 
ــرون فقام بعض الدهاة فی التصوف فرأوا  ــس و ما يليه من الق الخام
ــامخا کمقام  ــيعا الن يحوزوا بين الجهال مقاما ش مجاال و رحبا وس
ــم الوالية و الغوثية و القطبية بدعوى التصرف  النبوة بل االلوهية باس
فی الملکوت بالقوة القدسية فکيف بالناسوت، فوسعوا فلسفة التصوف 
بمقاالت مبنية على مزخرف التأويالت و الکشف الخيالى و األحالم 
و األوهام، فالفوا الکتب المتظافرة الکثيرة ککتاب التعرف، و الداللة، 
ــحات، و المکاشفات، و  ــروحه، و النفحات، و الرش و الفصوص، و ش
ــارف، و التأويالت و نحوها من  ــان الکامل، و العوارف، و المع اإلنس
ــوة بحکايات مکذوبة، و قضايا ال مفهوم لها  ــفار المحش الزبر و االس
ــامعيها ال  ــة قائليها کما ان قارئيها او س ــى و ال فی مخيل ــة، حت البت
ــا معنى مطلقا و ان کان بعضهم يتظاهر بحالة الفهم و  يتصورون له
ــول بان للقوم اصطالحات، ال تدرک اال بالذوق الذی ال يعرفه اال  يق
ــرب من شرابهم وسکر من دنهم و راحهم فلما راج متاعهم و  من ش
ذاع ذکرهم وراق سوقهم تشعبوا فرقا و شعوبا و أغفلوا العوام و السفلة 
ــرق الى اّهللا بعدد أنفاس الخالئق)  بالحديث الموضوع المفترى  (الط
ــا عالئم و مميزات بعد  ــة منهم لتمييزها عن غيره ــل کل فرق و جع
اشتراک الجميع فی فتل الشوارب و أخذ الوجهة و التجمع فی حلقات 

االذکار عاملهم اّهللا و جزاهم بما فعلوا فی اإلسالم.
ــذر من  و أعت
ــی الناظرين  إخوان
ــن إطالة الکالم  ع
نفثة  ــا  انه ــث  حي
ــدور و تنفس  مص
ــقة  صعداء و شقش
ــدرت و غصص  ه
ــزان  أح و  آالم  و 
ــا  عصمن ــدرت،  ب
من  ــم  إياک و  اّهللا 
ــويالت نسجة  تس
حيکة  و  ــان  العرف
الفلسفة و التصوف 
ــم  ــا و إياک و جعلن
المطية  أناخ  ممن 
ــواب أهل بيت  بأب
صلى  اّهللا  ــول  رس
ــه و آله و  اّهللا علي

مال محسـن فيـض كاشـانى (داماد 
مالصدرا): «ايـن قوم گمان كرده اند 
كـه بعضى از علوم دينيه هسـت كه 
در قرآن و حديث يافت نمى شـود و 
از كتب فالسـفه يا متصّوفه مى توان 
رفـت.  بايـد  آن  پـى  از  و  دانسـت 
مسـكينان نمى دانند كه خلل و قصور 
نـه از جهـت حديث يا قرآن اسـت 
بلكه خلل در فهـم و قصور در درجه 

ايمان ايشان است». 

آيـت اهللا العظمـى آقـا محمـد باقر 
هزارجريبى غـروى در آخر اجازه اى 
كه به عالمه بحرالعلوم (ره) نوشـته 
مى گويد: «توصيه مى كنم او را (بحر 
العلوم را) به تالش در بدست آوردن 
مقامـات عالـى اخـروى مخصوصـاً 
تـالش در منتشـر نمـودن احاديث 
اهل بيت معصومين (عليهم  السـالم) 
و دور انداختـن تعلّقات و عالقه هاى 
پسـت دنيـوى و اين كه مبـادا عمر 
گرانبهاى خودش را در علوم فلسفى 
كه زيبا جلوه داده شـده صرف نمايد 
زيرا علوم فلسفى مانند سرابى است 
كه به سـرعت ناپديد خواهد شـد و 
شخص تشنه آن را آب مى پندارد». 
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سلم و لم يعرف سواهم آمين آمين».۲۴ 
ــال اصول بخواند  ــی پنج س «اگر در حوزه علميه کس
ــاس  ــتش بگيرد و بگويد علم اصول بی اس و بعد پرچم دس
است، باطل است، چه می کنيم؟ به او می خنديم. در فلسفه 
هم همينطور است. کسی که کمتر از حد تخصصی در اين 
ــت، حرفش دارای اعتبار نيست.  ــائل تحصيل کرده اس مس
ــی را نديده ام که  ــودم تا به حال کس ــع خ بنده در حد وس
ــائل به نحو تخصصی وارد شده باشد و مخالف  در اين مس

فلسفه و عرفان باشد.»

ــد به تصوف! ـ برای مبتديان ادعا  ــفه و عرفان ـ تا چه رس فلس
ــال می دانيم، اما در نهايت نه  ــد که ما اجتماع نقيضين را مح می کن
ــد، بلکه خدا را جامع نقيضين  ــا اجتماع نقيضين را باطل نمی دان تنه
ــاس آن انکار می کند!  ــر از آن، اصل عليت را از اس ــد، و فرات می دان
ــفه انتظار چه خدمتی به علم و بشريت می توان  اينک آيا از اين فلس
ــت؟! لذا از اظهار نظرهای مبتديان که بگذريم، اهل بصيرت و  داش
ــز فقيهان و عالمان   ــی واقفند که تا به حال ج ــان آگاه به خوب عالم
ــچ کس خدمتی به دين و  ــوم و معارف عقالنی مکتب وحی، هي عل

اسالم و عقايد صحيح بشريت نکرده است.
آنان از طرفی برای مبتديان مدعيند:

«اصل "امتناع تناقض" و اصل "اثبات واقعيت" دو "اصل متعارف" 
ــتدالالت و براهين فلسفی قرار  ــت که مورد استفاده اس عمده ای اس
ــت که  ــرد. در حقيقت اين دو اصل به منزله دو بال اصلی اس می گي
ــتی ميسر  ــفی قوه عاقله را در صحنه پهناور هس ــير و پرواز فلس س

می سازد». 
ــه واهی  ــر به بهان ــرف ديگ و از ط
ــهود، صريحا مقتضای عقل  کشف و ش
و برهان و فهم و ادراک را انکار می کنند 

و می گويند:
ــه در عقل  ــخن اينک ــه س «خالص
ــن ذات  ــد يعنى عي ــی ء واح ــرى ش نظ
خارجى در صورتى که علت است معلول 
ــر فوق حکم  ــود. ولى در اين نظ نمى ش
عقلى که حکم کشف و شهود است اين 
ــت که ذات، مجمع أضداد و متصف  اس
ــت... ذات  به ضدين و جامع نقيضين اس
بارى ... هم علت است و هم معلول!»۲۵

ــا آن  را به  ــه علّيت حکم کن ام «ب
ــن معنا برگردان که علّيت دارای صور  اي
ــدن است نه معنای  و شؤون مختلف ش
توحيد که معتزلی به آن معتقد است!»۲۶

ــت که اگر کسی پيش از  مسلم اس
خواندن کالم و عقالنيت مکتب وحی و 

برهان و تصحيح اعتقادات، پيش استاد مدافع فلسفه شاگردی کند و 
مطالب آنها را بپذيرد مانند خود استاد فلسفه به بيراهه خواهد رفت، 
ــاد در کالم و عقالنيت مکتب وحی و برهان وارد  ــر بعد از اجته و اگ
ــفه ندارد بلکه استاد اساتيد  ــفه شود نه تنها نيازی به استاد فلس فلس
ــفه و  ــا را هم درس می دهد و متوجه خطاها و ضاللت های فلس آنه

فالسفه می نمايد.
ــه و اصول  ــت. در فق ــالف نظر در همه جا هس «اخت
ــئله و اين  ــت اما مخالفت با اصل مس هم اختالف نظر هس
ــازد، ما در حد وسع  ادعا که اينها با مکتب اهل بيت نمی س

خودمان نيافتيم.»

پس برويد کمی نظرات علما ـ از جمله عالمه حلی و ديگران ـ 
را که در اين باره نقل کرديم مطالعه کنيد تا آنجا که شيخ حر عاملی 
ــه ـ بيان می دارد که اجماع علمای شيعه در تمامی  ـ قدس اهللا نفس
ــت و می فرمايند:  ــان بوده اس زمان ها بر ابطال تصوف، و رد بر ايش
«اجماع الشيعة االمامية واطباق جميع الطائفة من زمن النبی واالئمة 
ــالم الرد علی الصوفية الی قريب من هذا الزمان وما زالوا  عليهم الس

ينکرون عليهم تبعا الئمتهم فی ذلک»۲۷ 
ــنيان افتخار می کنند که در تاريخ صوفيه نزديک به هزار نفر  س
ــايخ صوفيه نام برده شده اند که همگی سنی هستند و در بين  از مش
ــيعيان!) وجود  ــان حتی يک نفر از اهل هوا و انحراف (يعنی ش ايش
ــان هم اين است که صوفيه پاکانند! لذا خبيثانی مثل  ندارد! و دليلش

معتزلی را قبول نمی کنند، تا چه رسد به شيعيان!۲۸ 
ــه داد زيديهـ  تا چه  ــانده اند ک ــه صوفيه کار را به جايی رس بلک
ــم در آمده  ــيعی ـ ه ــد به عالمان ش رس
ــه ذات خدا  ــته اند که صوفي فرياد برداش
ــران برای عشقبازی  را در دختران و پس
ــد: «الصوفية:  ــته ان ــان داخل دانس با آن
ــان، ومن  ــی الکواعب الحس بل يحل ف
ــردان... الصوفية: بل  ــن الم ــبههن م أش
اتحد بالبغايا والمردان فصار إياهم، تعالى 
اّهللا عن ذلک علوا کبيرا... وقولهم رحمن 
ــة: (اّهللا) للمرأة  ــول الصوفي ــة، کق اليمام
ــناء، تعالى اّهللا [الرحمن ] عن ذلک  الحس

علوا کبيرا»۲۹ 
ــاری اين  ــال شرمس ــه با کم و البت
اشکال زيدی مذهبان به فالسفه و عرفا 
ــت! لذا ابن  ــلمان وارد اس و متصوفه مس
ــارح معاصر کتاب وی تصريح  عربی و ش
می کنند که مواقعه و عمل زناشويی بين 
ــن مرد و خدا واقع  ــرد در واقع بي زن و م
ــالف ضرورت  ــود، چنان که بر خ می ش
ــی در مجامعت و مواقعه مرد  عقل و وح

فلسـفه و عرفـان ـ تا چه رسـد به 
تصوف! ـ براى مبتديان ادعا مى كند 
كـه مـا اجتمـاع نقيضيـن را محـال 
مى دانيـم، امـا در نهايـت نـه تنهـا 
اجتمـاع نقيضين را باطـل نمى داند، 
بلكه خدا را جامع نقيضين مى داند، و 
فراتر از آن اصل عليت را از اسـاس 
آن انـكار مى كنـد! اينك آيـا از اين 
فلسـفه انتظار چـه خدمتـى به علم 
و بشـريت مى توان داشـت؟! لذا از 
اظهار نظرهاى مبتديان كه بگذريم، 
اهـل بصيرت و عالمان آگاه به خوبى 
واقفند كـه تا به حال جـز فقيهان و 
عالمـان  علـوم و معـارف عقالنـى 
مكتـب وحـى هيـچ كـس خدمتـى 
به ديـن و اسـالم و عقايـد صحيح 

بشريت نكرده است.
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ــد، و همين را هم مقتضای  ــته ان و زن، خدا را فاعل و منفعل! دانس
ــدن خلق را، مانند  ــخصيه وجود! و خلقت خداوند و پيدا ش وحدت ش
ــته اند، و همين را هم مقتضای  ــان از منی خود! دانس توليد مثل انس
ــالم!۳۰ فاعتبروا  ــارف قرآن و روايات و علوم اهل بيت عليهم الس مع

يا اولی االبصار 

نظر و گفتار عرفاء و صوفيه در عشق مجازى 
دکتر غنی می گويد: بعضی از صوفيه معتقد بوده اند که پرستش 
ــه زيبايی مجازی، راه  ــق صورت و دلباختگی ب جمال صوری و عش
وصول به جمال معنوی يعنی جمال مطلق است. اين دسته از عرفاء 
از قبيل احمد غزالی برادر حجت االسالم غزالی و فخرالدين عراقی 
ــن کرمانی و امثال آنها می گفته اند که جمال ظاهر، آيينه  و اوحدالدي
ــق  ــت و به  مظاهر زيبايی از جمله صورت زيبا عش طلعت غيب اس

می ورزيده اند.
ــته از صوفيه به اعتقاد همين که المجاز قنطرة الحقيقة  اين دس
ــا در قيد صوريم و ناگزير جمال مطلق را بايد در صور  می گفته اند م

مقيدات مشاهده کنيم چنان که اوحدالدين کرمانی می گويد:
«زان می نگرم به چشم سر در صورت     

زيرا که زمعنی است اثر در صورت
اين عالم صورت است و ما در صوريم     

معنی نتوان ديد مگر در صورت»
ــرح حال اوحدالدين حامد کرمانی  جامی در نفحات االنس در ش

ــته... در بعضی تواريخ مذکور است  نوش
ــدی  ــماع گرم ش ــون وی در س ــه چ ک
ــينه به  ــن مردان چاک کردی و س پيراه

سينه ايشان باز نهادی!۳۱
گونه ای از نظريات انحرافی جنسی 
ــفه يونان، با عنوان "عشق مجازی"  فلس
ــياری از مکاتب فلسفی و عرفانی  به بس
ــه ای از مطالب  ــت. خالص راه يافته اس

مالصدرا در اين باره اين است:
ــق به پسر بچه های با  «در بيان عش

نمک و زيباروی:
ــفه در اين  ــرات فالس ــدان که نظ ب
ــند بودن آن  ــنديده و ناپس عشق، و پس
ــا نظر دقيق  ــت. آن چه که ب متفاوت اس
ــه چون که  ــت ک می توان گفت اين اس
اين عشق در وجود بيشتر ملّت ها به نحو 
طبيعی موجود است پس ناگزير بايد نيکو 
ــد. به جان خودم قسم،  ــنديده باش و پس
ــق نفس انسان را از درد سرها و  اين عش
ــختی ها نجات می دهد و همت انسان  س
را به يک چيز مشغول و معطوف می کند 

ــر خيلی از  ــت که در آن مظه ــان اس ــق به زيبايی انس که آن عش
زيبائی های خداوند است. و به همين دليل برخی از مشايخ و بزرگان 
عرفان پيروان خود را أمر می کردند که اول اين راه بايد عاشق شوند.

ــود که به او نزديک  ــق برآورده می ش زمانی نهايت آرزوی عاش
شود و با او هم صحبت گردد و با حصول اين مطلب چيز باالتری را 
می خواهد و آن اين است که آرزو می کند ای کاش با معشوق خلوت 
کرده و بدون حضور شخص ديگری با او هم صحبت گردد، و باز با 
ــدن اين حاجت می خواهد که با او هم آغوش گشته و او  برآورده ش
ــه باران کند، تا می رسد به جايی که آرزو می کند که ای کاش  را بوس
ــوق در يک لحاف و رختخواب قرار گيرد و تمام اعضای خود  با معش
را تا جايی که راه دارد به او بچسباند، و با اين حال آن شوق اوليه و 
سوز و گداز نفس بر جای خود باقی است، بلکه به مرور زمان اضافه 
نيز می گردد کما اين که شاعر نيز بر اين مطلب اشاره کرده است: با 
ــم به او مشتاق است  او معانقه [در آغوش گرفتن] کردم باز هم نفس
ــزی تصور دارد؟!  ــر از معانقه و در آغوش گرفتن چي ــا نزديک ت و آي
ــنگی من  اما با اين کار فقط هيجان درونيم افزايش يافت. گويا تش

پايان پذير نيست مگر که روح من و معشوقم يکی شود».۳۲
ــان به نبوغ و  ــانی که خواندند و فهميدند و انس «کس
ــده بودند و زحمت  ــتاد دي ــان اطمينان دارد. اس استعدادش
ــم روايات  ــفه و عرفان کليد فه ــد فلس ــيدند، می گفتن کش
ــت. واقعيت تاريخ هم به اين  ــالم اس اهل بيت عليهم الس
ــهادت داده است. در  مسئله ش
ــيع، اگر برويد  ــول تاريخ تش ط
مفصل  را  ــم  تراج ــای  کتاب ه
ــس را پيدا  ــچ ک ــد، هي بگردي
ــفه و عرفان  نمی کنيد که فلس
ــر روايات  ــد و ب ــده باش نخوان
معارفی اهل بيت عليهم السالم 
شرحی نوشته باشد و گرهی را 
ــد. چنين کسی را  باز کرده باش
مطلقًا پيدا نمی کنيد. الاقل بنده 
تا به حال علی رغم اينکه خيلی 

هم گشتم، پيدا نکرده ام.»

البته تحقيقات ايشان بسيار ناقص و 
کامال يک جانبه است چرا که جز ظاهری 
از فلسفه و عرفان چيز ديگری نمی دانند، 
ــانی که مسلط بر علوم  در حالی که کس
عقلی مکتب وحی اند کامال واقفند که تا 
ــت فيلسوفی  به حال هيچ گرهی به دس
ــت، بلکه هر گرهی و هر  ــده اس باز نش
شبهه ای که در عالم هست از قبيل جبر، 
ــتن عالم  ــدت موجود، و ازلی دانس و وح

 كسـانى كه مسـلط بر علـوم عقلى 
مكتب وحى اند كامال واقفند كه تا به 
حال هيچ گرهى به دسـت فيلسوفى 
باز نشده است، بلكه هر گرهى و هر 
شـبهه اى كه در عالم هست از قبيل 
جبر، و وحدت موجود، و ازلى دانستن 
عالـم و انكار خالقيت خداوند متعال، 
و انـكار معـاد حقيقى، و نفـى نبوت 
و امامـت و شـريعت، و پيـر و مراد 
دانسـتن شـياطين و اولياى ايشان، 
و رقص و سـماع، و بى مسؤوليتى و 
تنبلـى و خانقاه نشـينى، و ترك نماز 
و چله نشينى و اشـتغال به ذكر هاى 
بدعـت، و ارائـه اوهـام و خيـاالت 
شـيطانى به عنوان كشـف و شـهود 
و مطالب عقلى و... اسـاس همه آنها 
از منسوجات فكر بشرى و تصوف و 
فلسـفه و عرفان هاى سـاختگى، در 
مقابـل هدايت هاى عقالنى و برهانى 

مكتب وحى بوده است.
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ــکار خالقيت خداوند متعال، و انکار  و ان
ــی نبوت و امامت و  معاد حقيقی، و نف
شريعت، و پير و مراد دانستن شياطين 
ــماع، و  ــان، و رقص و س و اوليای ايش
بی مسؤوليتی و تنبلی و خانقاه نشينی، 
ــتغال  ــينی و اش و ترک نماز و چله نش
ــه اوهام و  ــای بدعت، و ارائ به ذکر ه
ــف و  ــيطانی به عنوان کش خياالت ش
شهود و مطالب عقلی و... اساس همه 
آنها از منسوجات فکر بشری و تصوف 
ــاختگی، در  ــفه و عرفان های س و فلس
ــای عقالنی و برهانی  مقابل هدايت ه

مکتب وحی بوده است.
ــی قدس اهللا نفسه  عالمه مجلس
ــود  در مقدمه بحار االنوار متذکر می ش
ــا در جوانی به  ــه مدت ه ــس از اينک پ
علوم رايج که عموم فالسفه به داشتن 
ــت، به  آنها افتخار می کنند پرداخته اس
ــت که همه آنها  اين نتيجه رسيده اس
بيهوده و سراب است، و بايد به روايات 
ــت عليهم  ــوم اهل بي ــث و عل و احادي
ــالم بپردازد که علم حقيقی جز در  الس
آن ها يافت نمی شود، لذا بحار االنوار را 

ــت که  ــت، اما جالب اين اس برای طالبان حقيقت تدوين فرموده اس
ــفه و عرفا بدون اطالع از عقايد وحيانی و کالمی اديان،  غالب فالس
عمری را به تدوين اوهام و خياالت و بافته های مشرکان و ملحدان 
شرق و غرب پرداخته، و مدعی اند که به علوم و معارف حقيقی دست 

يافته اند، و ديگران حرف های آنها را نمی فهمند! 
ــانی که وارد حوزه معرفتی شدند، کمال  «از اولين کس
ــت که به خودش جرأت داده است   الدين ميثم بحرانی اس
نهج البالغه را شرح کند. کمال الدين ميثم در عصر خودش 

معروف به الفيلسوف الربانی است.»

 خود ابن ميثم قدس اهللا روحه مانند خواجه طوسی عليه الرحمه 
نام کتاب خود را قواعد المرام فی علم الکالم گذاشته اند و نيز مانند 
خواجه در اين کتاب وزين به اوهام فالسفه در مورد قدم عالم و... با 

اتقان تمام پاسخ گفته اند.
شيخ حر عاملی ايشان را چنين وصف فرمايد: «کان من العلماء 
ــرح نهج  ــا ماهرا، له کتب منها: کتاب ش ــالء المدققين متکلم الفض

البالغة کبير و متوسط و صغير».
ــت: شرح المائة کلمة لإلمام علی عليه السالم، شرح  از آثار اوس
ــاة فی القيامة فی  ــة، قواعد المرام فی علم الکالم، النج نهج البالغ

تحقيق أمر اإلمامة و...

ــمرده  ــانزده کتاب برای او ش حدود ش
ــت که حتی يکی از آن ها فلسفه  ــده اس ش

نيست!

مالصـدرا و اندازه تخصـص او در 
شناخت و فهم روايات 

ــه جرأت  ــن نفری ک «دومي
ــت وارد مسائل معرفتی  کرده اس
است  صدرالمتألهين  مرحوم  شود 
ــته  ــرح اصول کافی را نوش که ش
ــدر المتألهين  ــل از ص ــت. قب اس
ــی نزديک  ــی به روايات کاف کس
ــانی هم که بعد  نشده است. کس
از او وارد اين کار شدند، همه سر 

سفره صدر المتألهين نشستند.»

ــت که کسی  ــيار اس ــف بس جای تأس
ــی و  ــدوق و کلين ــال ص ــرح های امث ش
ــای کتابهای  ــه در جای ج ــی... ک مجلس
ــت را  ــال متانت و اتقان اس ــان با کم ايش
ــوی قرآن و  ــد و تحريفات معن نديده باش
حديث امثال صدر الفالسفه را شرح حديث 

بنامد!
ــتناد می کنند (و  ــفه غالبا به رواياتی اس ــاير فالس مالصدرا و س
ــتناد ايشان در نه جلد اسفار و حواشی آن،  البته کل روايات مورد اس
ــت و چهل تا می باشد!) که اکثريت قاطع آنها (با صرف  حدود دويس
نظر از صحت يا عدم صحت مضمون) از مجعوالت متصوفه و يا از 
موهونات از حيث مدرک است.  که ان شاء اهللا در يکی از شماره های 

آتی سمات به تفصيل به اي    ن موضوع خواهيم پرداخت. 
ــتدالالت مالصدرا بسيار عجيب  از جهت دراية الحديث نيز اس
ــی که کمترين آشنايی با روايات اهل بيت  و غريب است، مثال کس
ــد می داند که حديث "کذب الوقاتون" در  ــالم داشته باش عليهم الس
ــت که وقت ظهور امام زمان عليهم السالم را تعيين  مورد کسی اس
کند، اما مال صدرا خيال می کند که اين روايات در مورد تعيين وقت 
قيامت است۳۳!  همچنين وی در شرح  اصول کافی در شرح حديثی 
ــد کرده و از حجت ظاهری  ــد عقول مردم در آخرالزمان رش می گوي
ــوند!؟۳۴ و اين البته  ــالم بی نياز می ش ــام معصوم عليه الس يعنی ام
عجيب ترين و در عين حال فاحش ترين خطايی است که يک عالم 

شيعی می تواند مرتکب شود.
ــيفته  ــانی که ش ــود کس ــت معلوم می ش  با توجه به آنچه گذش
ــناخت احاديث و  ــيرازی و امثال وی در فهم و ش تخصص مالی ش
روايات شده اند، خودشان اصال آگاهی صحيحی در اين مورد ندارند.

ــفار،  ۹ /۲۷۷ ـ ۲۷۸) حديث  ــه قابل تأمل: مالصدرا (در اس نکت

بحـار  مقدمـه  در  مجلسـى  عالمـه 
االنوار متذكر مى شـود پس از اينكه 
مدت هـا در جوانـى بـه علـوم رايج 
كه عمـوم فالسـفه به داشـتن آنها 
افتخـار مى كننـد پرداخته اسـت، و 
به اين نتيجه رسـيده است كه همه 
آنها بيهوده و سـراب اسـت، و بايد 
بـه روايـات و احاديث و علـوم اهل 
بيت عليهم السـالم بپردازد كه علم 
حقيقى جز در آن ها يافت نمى شـود، 
لـذا بحـار االنـوار را بـراى طالبـان 
حقيقـت تدويـن فرموده اسـت، اما 
جالب اين اسـت كه غالب فالسفه و 
عرفـا بدون اطـالع از عقايد وحيانى 
و كالمى اديـان، عمرى را به تدوين 
اوهام و خياالت و بافته هاى مشركان 
و ملحدان شـرق و غرب پرداخته، و 
مدعى انـد كـه بـه علـوم و معـارف 
حقيقى دسـت يافته انـد، و ديگران 

حرف هاى آنها را نمى فهمند! 
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ــذب الوقاتون را  ک
ــت  ــورد قيام در م
ــت و  ــته اس دانس
ــی  «ف ــد:  می گوي
الصغرى  القيامتين 
ــا  أم ــرى،  والکب
فمعلومة  الصغرى 
ــد  ــات فق ــن م م
وأما  قيامته  قامت 
فمبهمة  ــرى  الکب
ميعاد  ــا  وله وقتها 
ــن  وم اهللا  ــد  عن
ــى  عل ــا  وقته
التعيين فهو کاذب  
کذب  ص  ــه  لقول

الوقاتون».
و در "المظاهر 
ــرار  االلهية فى اس
ــة،  ــوم الکمالي العل
 "۱۱۸ ـ   ۱۱۷
را  مطلب  ــن  همي
ــفية: قال صاحب  ــی نقل کرده، و می گويد: «حکمة کش ــن عرب از اب
ــاب ۶۴، فی معرفة  ــی. ر. ک: الفتوحات المکية، ب ــف [ابن عرب الکش
ــر] القيامة قيامتان: قيامة صغرى، و هی معلومة: "من  القيامة والحش
ــا مبهمة و لها ميعاد عند  ــات فقد قامت قيامته"؛ والکبرى، و وقته م
 : ــلمـ  ــا فهو کاذب، لقولهـ  صلى اّهللا عليه وآله وس ــن وقّته اّهللا، و م

"کذب الوقّاتون".
ــی از آنجا که اعتقادات  ــت که ابن عرب نکته قابل تأمل اين اس
ــيعه در مورد غيبت و ظهور امام زمان عليه السالم را قبول ندارد،  ش
ــالم  ــه در مورد ظهور امام زمان عليه الس ــن حديث معروف را ک اي
ــت، و مالصدرا هم که بر اساس  ــته اس ــت در مورد قيامت دانس اس
ــات برخی از علما (مرحوم آقا ضياء الدين درچه ای اصفهانی)  تحقيق
غالبا مطالب اسفار خود را تقليدوار و بدون تحقيق از روی کتاب های 
ــتباه واضح و غير قابل  ــی کرده است، دچار اين اش ديگران بازنويس
ــده است که حديث مورد اشاره را در مورد قيامت دانسته  اغماض ش

است، نه ظهور امام زمان عليه السالم!

اوهام و خياالت يا مطالب عقلى و عرشى؟!
«مسأله ديگری که بسيار مهم است و جای تذکر دارد 
ــت که منظور از فلسفه يا حکمت در اين مباحث به  اين اس
ــت. ... بسياری از کسانی  ــتی شناسی عقلی اس معنای هس
ــفه مخالفت کرده اند، منظورشان  که در طول تاريخ با فلس
ــت. وقتی ما صحبت از  ــفه مشائی بوده اس مخالفت با فلس

ــائی نداريم. امروزه  ــفه می کنيم، کاری به فلسفه مش فلس
فلسفه به معنای هستی شناسی عقلی يا جهان بينی عقلی 

است.»

ــت  ــخنان وجود دارد همين اس ــن غفلتی که در اين س بزرگتري
ــی عقلی" شناخته و تعريف کرده اند، در  ــفه را "هستی شناس که فلس
ــت و  ــفه و عرفان اس حالی که اين تعريف از مدعيات خود اهل فلس
اال روشن است که در نظر متکلمان واالمقام ما فلسفه و عرفان جز 
ــری در مقابل تعليمات عقالنی مکاتب  ــاخته های بش موهومات و س
ــت. ايشان اصالً متوجه نيستند که فلسفه و  وحيانی چيز ديگری نيس
تصوفی که ايشان آن را معرفی نموده اند که مبتنی بر عقالنيت باشد 

هيچ گونه وجود خارجی ندارد!
متاسفانه هر گاه سخن از اختالف فقها و متکلمين با فالسفه، و 
به تعبير بهتر دين و فلسفهـ  تا چه رسد به تصوف!ـ  در ميان می آيد، 
ــخن را به دفاع از عقل و برهان  ــفه بال فاصله دامنه س مدافعان فلس
ــا بودن آن می کشانند! اما آيا واقعا سبب  ــتن و راهگش و اصالت داش
ــان به عقل و برهان، و  اختالف اين دو گروه همان ارزش دادن ايش
ــت؟! آيا متکلمين ما که  ــان اس نفی ارزش آن از جانب مخالفان ايش
ــروان روش عقالنی بوده اند مانند شيخ  خود غالبا از بزرگ ترين پيش
ــی، ابو صالح حلبی، خواجه نصير  ــيخ طوس ــيد مرتضی، ش مفيد، س
الدين طوسی و عالمه حلی و فاضل مقداد و عالمه مجلسی رحمهم 

اهللا و... در گزينش 
اعتقادات خود فقط 
ظواهری  به  متعبد 
ــکوک  مش و  ظنی 
هم  آن  ــد؟!  بوده ان
ــی  مهم ــائل  مس
ــدوث يا  ــد ح مانن
ــم، ذاتی  ــدم عال ق
ــا حدوث  ــودن ي ب
ــد  خداون اراده 
ــا  ــر ي ــال، جب متع
ــل  فع در  ــار  اختي
خداوند،  و  ــان  انس
ــود و  ــدت وج وح

ــائلی  ــیء، و ديگر مس عينيت خدا با همه چيز يا فراتری او از هر ش
ــه اين دو گروه را در دو جبهه کامال مخالف  از اين قبيل که هميش

قرار داده است.
علی رغم اين که برخی بدون تأمل مرحوم خواجه نصير الدين را 
به عنوان فيلسوف می شناسند و می شناسانند، مراجعه به کتاب تجريد 
االعتقاد وی که مهم ترين کتاب اوست، و وی آن را به عنوان عقايد 
برهانی خود نگاشته است کامال نشان می دهد که وی از بزرگ ترين 
مدافعان آرای برهانی و وحيانی کالمی، و از مخالفان سرسخت آرای 
ــم، قاعده الواحد و  ــفی مانند اعتقاد به قدم و ازليت عال ــوم فلس موه

نيـز  الحديـث  درايـة  جهـت  از 
اسـتدالالت مالصدرا بسـيار عجيب 
و غريـب اسـت، مثـال كسـى كـه 
كمترين آشـنايى با روايات اهل بيت 
عليهم السالم داشـته باشد مى داند 
كـه حديـث "كـذب الوقاتـون" در 
مورد كسـى اسـت كه وقـت ظهور 
امـام زمان عليهم السـالم را تعيين 
كنـد، اما مال صدرا خيـال مى كند كه 
ايـن روايـات در مـورد تعيين وقت 
در  وى  همچنيـن  اسـت!   قيامـت 
شـرح  اصول كافى در شرح حديثى 
مى گويد عقول مـردم در آخرالزمان 
رشـد كرده و از حجت ظاهرى يعنى 
امـام معصـوم عليه السـالم بى نياز 
مى شـوند!؟ و اين البته عجيب ترين 
و در عين حال فاحش ترين خطايى 
اسـت كه يك عالم شـيعى مى تواند 

مرتكب شود.

مالصـدرا و سـاير فالسـفه غالبا به 
رواياتـى اسـتناد مى كننـد (و البتـه 
كل روايات مورد اسـتناد ايشـان در 
نه جلد اسـفار و حواشـى آن، حدود 
دويسـت و چهل تـا مى باشـد!) كه 
اكثريت قاطع آنهـا (با صرف نظر از 
صحـت يا عدم صحـت مضمون) از 
مجعوالت متصوفـه و يا از موهونات 

از حيث مدرك است.
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صدور عالم از ذات باری تعالی، جبر، و... 
ــد. خالصه اينکه آيا شما از کدام  می باش
فلسفه دفاع می کنيد؟ فلسفه خارجی که 
ــی به عقل  ــد ربط مورد تدريس می باش
ــش اموری  و عقالنيت ندارد بلکه اساس
ــت مانند وحدت وجود و قدم عالم و  اس
جبر و صدور و... که همگی خالف عقل 
ــد.  و برهان و ضرورت های دين می باش
ــوفی پيدا شد که قدم عالم  اگر هم فيلس
ــت.  ــوف نيس ــول نکرد اصالً فيلس را قب
ــنی بگويد من  ــد اين که اگر يک س مانن
ــقيفه را قبول ندارم و غدير را  مکتب س

قبول دارم ديگر سنی نيست. 
ــخنران  س ــه  ک ــد  می نماي ــن  چني
ــفی هم  محترم تا کنون يک کتاب فلس
ــفه  ــد که در فلس ــد و نديد ه ان نخوانده ان
ــياء صادر از ذات خدايند و  می گويند اش
ــيا عين ذات خدايند و خدا عين وجود  اش
ــت و...  ــادات و نباتات و حيوانات اس جم
ــفه ساخته ذهن خود سخن  و اال از فلس
نمی گفتيد و فلسفه را مطابق با عقالنيت 

نمی شمرديد.
و البته اين طور نيست که بعضی از 
ــفه اين اشکاالت و عقايد را داشته  فالس
ــان معتقد به  ــند و برخی ديگر از آن باش
حدوث واقعی عالم، و خلق ال من شیء، 
ــم از ذات خدا، و  ــدور عال ــالن ص و بط
ــيا با ذات خدا و امثال  بطالن عينيت اش
ــند، بلکه مبنای تفکر فلسفی بر  آن باش
ــدا، و وحدت و  ــياء از ذات خ ــدور اش ص
عينيت بين وجود مخلوق و خالق، و جبر 

و... است و اين مبانی مورد اتفاق تمامی ارکان ايشان می باشد.
ــفه ارائه کرد اين  ــه بهترين تعريفی که می توان از فلس در نتيج

است که:
فلسفه عبارت است از مجموعه ای از عقائد از قبيل وحدت وجود 
و جبر و سنخيت و عينيت و قدم عالم و صدور و... که تمامًا مخالف 
عقل و برهان و وحی و کتاب و سنت و ضرورت های دينی می باشد 

و بر خالف واقعيت اسم خود را دفاع از عقالنيت گذاشته است.
ــاس مقدمات عقلی  ــی است که بر اس «فيلسوف کس
ــام جهان بينی ارائه  ــدون پيش فرض های نقلی، يک نظ ب
کند. خواه اين فيلسوف مسلمان باشد و خواه غير مسلمان. 
ــلمان بود، خواه مشائی و خواه صدرايی باشد و يا  و اگر مس

هر ايده و نظريه ديگری که داشته باشد.»

بدون ترديد مسلمان و غير مسلمان، 
ــادی و جهان بينی  در اصول عقلی اعتق
ــه مقابل هم قرار دارند،  خود، در دو نقط
اينک آيا چگونه ممکن است که هر دو با 
ــترک عقلی ارائه  هم يک جهان بينی مش
ــيده  ــا هنوز هم وقت آن نرس دهند؟! آي
ــد با پذيرش اين  ــت که آقايان بفهمن اس
ــه کالهی  ــالف بداهت، چ ــف خ تعاري
ــت، و چگونه دشمن را  سرشان رفته اس
ــه و اعتقاد خود  ــط فکر و انديش به محي
ــلط  ــر دنيا و آخرت خود مس راه داده و ب

کرده اند؟!
ــفه ـ حتی اسالمی آن ـ همان  فلس
علوم نقلی يونانی است که هيچ عقالنيتی 
در آن پيدا نمی شود، ولی سياست برخی 
فالسفه اين است که برای اينکه روپوشی 
ــر اين مطلب بگذارند و مبتديان متوجه  ب
ــتی کرده،  ــوند، پيش دس اين مطلب نش
ــه همين  ــان خود را ب ــاپيش مخالف پيش
مطلب متهم می سازند تا اين احتمال در 

باره خودشان داده نشود!
گذشته از اينکه اگر واقعا جهان بينی 
ــتقالل در فهم عقلی بدون  ــفی، اس فلس
ــت، چه نيازی  پيش فرض های نقلی اس
ــی و باال بردن  ــفه يونان به تقديس فالس
ــت؟!  ــام نبوت و عصمت اس ــان تا مق آن
ــفه يونان را  مالصدرا را ببينيد که فالس
معصوم از هر گونه اشتباه و خطا می داند! 
ــارت جامعه امامان معصوم  و گويا در زي
آنها را مخاطب ساخته (عصمکم اهللا من 
ــوم الهامی،  ــان را دارای عل الزلل!)، ايش
ــاکن در قصرهای بهشتی، بلکه وجود ايشان را مايه آبادی بهشت  س
می داند! : «فأقول مخاطبا لهم ومواجها ألرواحهم: ما أنطق برهانکم 
ــمعت  ــا أهل الحکمة! وأوضح بيانکم يا أولياء العلم والمعرفة! ما س ي
ــد وصفتم العالم وصفا  متکم به، فلق ــيئا منکم إالّ مجدتکم و عظّ ش
ــماء  ا، ونظمتم الســريفا برهاني عجيبا إلهيا، وعلمتم آالء اّهللا علما ش
واألرض نظما عقليا، ورتّبتم الحقائق ترتيبا إلهاميا حقيقيا. جزاکم اّهللا 
ــرت فيکم وقومتکم وصانت عليکم  خير الجزاء! ّهللا در قوة عقلية س
لل، وأزاحت عنکم اآلفة والخلل واألسقام  وعصمتکم من الخطأ والزّ
ــرف علّتها! عمر اّهللا بکم  ــمخ قلّتها وأجلّ وأش والعلل؛ ما أعلى وأش
ــات الجنّة والقصور، وأطال لکم  ــرور، وبنى لکم درج دار اآلخرة والس
ــنى مع النّبيين  ــى والبهجة العليا والنّور األس ــش الملکوت األصف عي

الحين، وحسن أولئک رفيقا».۳۵  هداء والصّ ديقين والشّ والصّ

متاسـفانه هر گاه سـخن از اختالف 
فقهـا و متكلميـن بـا فالسـفه، و به 
تعبيـر بهتر ديـن و فلسـفه ـ تا چه 
رسـد به تصوف! ـ در ميـان مى آيد، 
مدافعـان فلسـفه بـال فاصلـه دامنه 
سـخن را بـه دفاع از عقـل و برهان 
و اصالـت داشـتن و راهگشـا بودن 
آن مى كشـانند! امـا آيا واقعا سـبب 
اختـالف اين دو گـروه همان ارزش 
دادن ايشـان بـه عقـل و برهـان، و 
نفـى ارزش آن از جانـب مخالفـان 
ايشـان اسـت؟! آيا متكلميـن ما كه 
خود غالبـا از بزرگ ترين پيشـروان 
روش عقالنـى بوده انـد مانند شـيخ 
مفيد، سـيد مرتضى، شـيخ طوسى، 
ابـو صالح حلبى، خواجه نصير الدين 
طوسـى و عالمه حلى و فاضل مقداد 
و عالمه مجلسـى رحمهم اهللا و... در 
گزينش اعتقادات خود فقط متعبد به 
ظواهرى ظنى و مشـكوك بوده اند؟! 
آن هم مسـائل مهمـى مانند حدوث 
يـا قدم عالم، ذاتى بـودن يا حدوث 
اراده خداوند متعال، جبر يا اختيار در 
فعل انسـان و خداوند، وحدت وجود 
و عينيت خـدا با همه چيز يا فراترى 
او از هـر شـىء، و ديگر مسـائلى از 
اين قبيل كه هميشـه اين دو گروه را 
در دو جبهه كامـال مخالف قرار داده 

است.
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فالسـفه يونـان اهـل توحيـد و 
اخـالق بودند يـا بت پرسـت و ضّد 

اخالق؟!

ــفه در  ــر مدافعان فلس ــناخت اکث ش
ــقراط و  ــان، مانند س ــفه يون مورد فالس
افالطون و ارسطو و... از طريق فارابی و 
ابن سينا و امثال ايشان است، و آن ها نيز 
گاهی با چندين واسطه، از ترجمه هايی از 
ــتفاده  کرده اند که  کتاب های يونانيان اس
ــط مترجمان دستگاه خالفت اموی  توس
ــه و اصال قابل  ــورت يافت ــی ص و عباس
اعتماد نيست، به همين جهت يونانيان را 
شخصيت هايی الهی پنداشته اند. در حالی 
ــان  که مراجعه صحيح به کتاب های ايش
ــاره  ــراد مورد اش ــن می کند که اف روش
ــت، و معتقد به خدايان  گروهی بت پرس

بی شمار، و منکر معاد و نبوت انبيا بوده، از جهت اخالق اجتماعی و 
خانوادگی و فرهنگی نيز از پست ترين ملل جهان.

ــان افرادی هم جنس باز و اشتراکی ـ حتی در مورد زنان  نيز ايش
و فرزندان! ـ بوده، در بازار سياست هم دارای اين فرهنگ می باشند 
که می گويد: "حق با کسی است که زور بيشتر دارد!" و "تفرقه بينداز 

و حکومت کن".
ــاب ملکه زيبايی و  ــای ضد اخالق المپيک، و انتخ بازی گری ه
ــان به بشريت است. لذا مطالب ذيل را  امثال آن نيز از خدمات! ايش
(که گزينشی بسيار مختصر از کتاب "کنکاشی در تبار فلسفه يونان" 

است) مرور کنيد:
ــت بوده  ــاتيد او بت پرس ــروی از افالطون و اس ــطو به پي «ارس
ــتايش قرار می دهد. هلن روسپی،  ــت و خدايان يونان را مورد س اس
ــتش قرار می گيرد. افالطون به  ــتايش و حتی پرس در يونان مورد س
ــراب خواری و مستی (قوانين/۶۵۴)،  ترويج زنا و بی بند و باری، و ش
ــرک و پرستش بتان زشت و شهوت پرست مستقر در کوه المپ  و ش
ــوس/۱۴)، و ترويج همجنس گرايی (ضيافت/۲۳۹)، و اين که  (تيمائ
ــند (قوانين/۷۳۹) معتقد است، و  همه زنان متعلق به همه مردان باش
معيار تربيت خوب، را رقص و موسيقی (قوانين/۶۵۴) می داند. و پس 

از مرگ به تناسخ اعتقاد دارد (تيمائوس/ ۹۱ ـ ۹۲).
افالطون خدايان کوه المپ را با تمام ضعف هايشان می پذيرد و 
می گويد:"مگر ديوانه باشيم که دست التماس به درگاه همه خدايان 

برنداريم.» (تيمائوس/۲۷) 
ــاله مهمانی افالطون وقتی سخن از عشق به همجنس  در رس
ــرار می گيرد.  ــتايش ق ــق مورد س به ميان می آيد اروس خدای عش
ــراب و  ــتايش ديونيزوس خدای ش ــخن از س در کتاب قوانين او س
ــت. وقتی سخن از جنگ است ذکر خدای جنگ به ميان  مستی اس
می آيد. نيايش و ستايش خدايان در تمام آثار افالطون و ارسطو ديده 

ــود، و حتی سقراط خود را فرستاده  می ش
آپولون و يکی از خدايان می داند.

ــی  ــورد آکادم ــت در م ــل دوران وي
ــد: آکادمی يک انجمن  افالطون می گوي
اخوت مذهبی بود که در خدمت پرستش 
ــخ تمدن ـ  ــت". ( تاري خدايان قرار داش

رنسانس/۵۷۲).
ــتراک جنسی  افالطون معتقد به اش
ــق به همه  ــان را  متعل ــت و همه زن اس
 .(۷۳۹ ش  ــن/  (قواني ــد  می دان ــردان  م
ــه  ــزرگ و هدي ــعادتی ب ــراب را س و ش
ــد  می دان ــتی  مس ــدای  خ ــزوس  ديوني
ــرزمين  (قوانين/ ش ۶۴۶). تجاوز به س
ــز می نمايد  ــتعمار را تجوي ديگران و اس
(جمهوری/ ش ۳۷۳) و زناشوئی برادر با 
خواهر را جايز می شمارد. (جمهوری ش 
۴۶۱). و معتقد است انسانها پس از مرگ 

به بت ها باز می گردند (تيمائوس/ ۴۱). 
ــادوش مردان  ــربازی زن، بدين معنی که زنان نيز بايد دوش س
بجنگند و حتی در ورزش ها با بدن های برهنه و عريان شرکت کنند 

(جمهوری/۴۵۷) نيز ريشه ای يونانی دارد.
ــاب  ــا هيچ گونه عقيده ای به توحيد و نبوت و روز حس يونانی ه
ــان ها را از اخالف  ــتند، چنان که افالطون انس و کتاب يا معاد نداش
ــان های  ــت که انس ــان (بتهای کوه المپ) می داند و معتقد اس خداي
ــات درمی آيند. (تيمائوس/ ۹۲)،  ــدکار بعد از مرگ به صورت حيوان ب
ــوس/ ۴۱) و خدا  ــه خدايان می پيوندند (تيمائ ــان های خوب ب و انس

می شوند. (جمهوری/ ۴۶۹).
 افالطون در کتاب قوانين می گويد: بهترين سازمان اجتماعی و 
کامل ترين حکومت ها و شايسته ترين قوانين را در جامعه ای می توان 
ــه... نه تنها همه اموال، بلکه زنان و کودکان نيز ميان همه  يافت ک
مردم مشترک باشند، و مالکيت شخصی از هر نوع و به هر کيفييت 
ــود.(قوانين /۷۳۹). افالطون در مورد اشتراک در زنان  از بين برده ش
ــدار  ــدار بايد متعلق به همه مردان پاس و کودکان می گويد: زنان پاس
ــردی تنها زندگی کند. کودکان  ــند و هيچ يک از آنان نبايد با م باش
ــترک باشند. پدران نبايد کودکان خود را از  نيز بايد در ميان آنان مش
ــند.  ــان آنان تمييز دهند و کودکان نيز نبايد پدران خود را بشناس مي

(جمهوری /۴۵۷).

مقـام اختصاصـى امامـت معصومـان، يا انسـان كامل 
صوفيان؟!

ــت. يکی توحيد  ــد قابل بحث اس ــان در دو بع « عرف
ــه تعبيری، بحث از  ــت؟ يا ب ــت و ديگری موحد کيس چيس

حقيقت توحيد و مقام انسان کامل می کند.»

على رغـم اين كه برخى بـدون تأمل 
را  الديـن  نصيـر  خواجـه  مرحـوم 
به عنـوان فيلسـوف مى شناسـند و 
كتـاب  بـه  مراجعـه  مى شناسـانند، 
تجريـد االعتقاد وى كـه مهم ترين 
كتاب اوسـت، و وى آن را به عنوان 
عقايـد برهانى خود نگاشـته اسـت 
از  وى  كـه  مى دهـد  نشـان  كامـال 
بزرگ تريـن مدافعـان آراى برهانى 
مخالفـان  از  و  كالمـى،  وحيانـى  و 
سرسخت آراى موهوم فلسفى مانند 
اعتقاد به قـدم و ازليت عالم، قاعده 
الواحـد و صـدور عالـم از ذات بارى 

تعالى، جبر، و... مى باشد. 
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ــلک بوده اند  ــنی مس ــران صوفيه در آغاز س با توجه به اينکه س
طبيعی می نمايد که تن به واليت اهل بيت عليهم السالم ندهند. لذا 
ــان و  برای انصراف از اهل بيت و معارضه با مقامات اختصاصی ايش
ــان کامل  جذب مردم به طرف خود تعريفی از واليت به عنوان انس
ــيع و مبانی روايی و حتی آيات قرآن  ــه دادند که با اعتقادات تش ارائ

در تعارض است. 
اين مسئله باعث شده که پنداشته شود تصوف و تشيع مترادف 
ــيعه ای که  ــت که ش ــيد حيدر آملی گفته اس يا عين هم اند. حتی س
ــيعه نباشد صوفی  ــت و صوفی ای که ش ــيعه نيس ــد ش صوفی نباش

نيست. هر چند بعدها در فرقه های شيعی 
تصوف سعی شد بين اين دو تفکر جمع 
ــياری از فرقه ها برای  شود اما سران بس
ــه اين سران  حفظ جايگاه خود به انديش

دامن زدند. 
ــه سران اين جريان  مهمترين انديش
ــای ائمه عليهم  مطرح کردن خود به ج
ــات بود.  ــات و آي ــی رواي ــالم و نف الس
ــان را در کالم  ــای بارز اين جري نمونه ه
ــمس و مولوی می توان  حالج، جنيد، ش

ديد.
ــی می گويد: « صحت  کيوان قزوين
اعمال و عبادات و معارف، موقوف است 
ــت و قبول  به اجازه قطب و اال باطل اس
ــت اگر چه با خلوص نيت باشد  خدا نيس
ــودن نيت خلوص  ــرا معنای خالص ب زي
ــی راهی به خلوص  ــت و کس للقطب اس
ــدارد مگر از راه قطب. واليت يعنی  هللا ن
ــطه آن صورت  بيعت با ولی امر که بواس

قطب وارد قلب می شود.»۳۶
ــی نيز اين  ــای فعل ــه در فرقه ه البت
ــهرام پازوکی  جريان ادامه دارد. دکتر ش
ــت  ــد: «والي ــادی می گوي ــی گناب صوف
ــباهت  ــيع ش در تصوف با واليت در تش

فراوانی دارد.»۳۷ 
فصلنامه عرفان ايران ارگان رسمی 
ــد: «اعتقاد به  ــادی می نويس ــه گناب فرق
ــوان قطب عالم امکان  وجود امام به عن
با مفهوم قطب در تصوف تقريبا يکسان 
ــت.»۳۸ و يا می نويسد: «قطب و امام  اس
ــک حقيقت و دارای يک  هر دو مظهر ي

معنا و اشاره به يک شخص است. »۳۹ 
ــر  ــا فرياد بر س ــزی ب ــمس تبري ش
ــود می گويد: «تا کی بر  علمای عصر خ

زين بی اسب سوار گشته و در ميدان مردان می تازند؟... و تا کی به 
ــخنان که می گوييد از حديث و  ــای ديگران به پا رويد؟! اين س عص
تفسير و حکمت و غيره سخنان مردم آن زمان است که هر يکی در 
ــند مردی نشسته بودند و از خود معانی می گفتند و  عهد خود به مس
چون مردان اين عهد شماييد اسرار و سخنان شما کو. بعضی کاتب 
ــی،  و حی بودند و برخی محل وحی، اکنون جهد کن که هر دو باش
هم محل وحی و هم کاتب وحی، خود باشی.»۴۰  و در همين زمينه 
ــطامی می گويد: «شما دانش خود را از سلسله مردگان فرا  بايزيد بس
می گيريد در حالی که ما معارف خود را از حضرت حق فرا می گيريم 
که هميشه زنده است و نخواهد مرد.»۴۱ 

استاد سير و سلوك صوفيان
ــی در  ــان عمل ــا عرف «ام
عبارت  ــی  علم عرفان  ــل  مقاب
ــی که در  ــيره عمل ــت از س اس
جهان اسالم بوده است و در ده 
ــه)،  قرن اول (عمومًا نه هميش
گره می خورد به داشتن خرقه و 
ــتاد و اموری  خانقاه و ذکر و اس
ــوالً در بين عرفايی که  که معم
از آنها به صوفيه تعبير می شده 

است رواج داشته است.» 

برای آگاه شدن از انحرافات صوفيه 
ــتاد سير و  ــليم در مقابل اس در مورد تس
ــلوک رجوع کنيد به مقاله « آيا سلوک  س
ــد  معنوی و تهذيب اخالقی نيازمند مرش
ــتاد  است؟»  فصلنامه سمات  و پير و اس

شماره اول، بهار ۱۳۸۹» 

پرده پوشى بر افتضاح تصوف در 
دوره رونق و شكوفايى خود!

ــت که  ــت اين اس « واقعي
ــخ حکمت و عرفان از قرن  تاري
ــم در هاله ای  ــا قرن شش دوم ت
ــت و اين  ــام فرو رفته اس از ابه
ــت که بسياری  ــبب شده اس س
ــه تاريخ تصوف و  از افرادی ک
ــد، بگويند که  ــته ان عرفان نوش
ــرون اول عارف و  ــيعه در ق ش
ــته است و علمای  صوفی نداش
ــائل موافق  ــن مس ــيعه با اي ش

فلسفی،  بينی  جهان  واقعا  اگر   
پيش  بدون  عقلی  فهم  در  استقالل 
نيازی  چه  است،  نقلی  فرض های 
باال  و  يونانی  فالسفه  تقديس  به 
عصمت  و  نبوت  مقام  تا  آنان  بردن 
که  ببينيد  را  مالصدرا  است؟! 
فالسفه يونان را معصوم از هر گونه 
در  گــويا  و  می داند!  خطا  و  اشتباه 
آنها  معصوم  امامـان  جامعه  زيارت 
اهللا  (عصمکم  ساخته  مخاطب  را 
علوم  دارای  را  ايشان  الزلل!)،  من 
الهامی، ساکن در قصرهای بهشتی، 
آبادی  مايه  را  ايشان  وجود  بلکه 
مخاطبا  «فأقول  می داند!:  بهشت 
أنطق  ما  ألرواحهم:  ومواجها  لهم 
وأوضح  الحکمة!  أهل  يا  برهانکم 
ما  والمعرفة!  العلم  أولياء  يا  بيانکم 
و  مجدتکم  إالّ  منکم  شيئا  سمعت 
العالم  وصفتم  فلقد  به،  متکم  عظّ
اهللا  آالء  وعلمتم  إلهيا،  عجيبا  وصفا 
السماء  ونظمتم  برهانيا،  شريفا  علما 
واألرض نظما عقليا، ورتّبتم الحقائق 
ترتيبا إلهاميا حقيقيا. جزاکم اهللا خير 
الجزاء! هللا در قوة عقلية سرت فيکم 
وعصمتکم  عليکم  وصانت  وقومتکم 
عنکم  وأزاحت  لل،  والزّ الخطأ  من 
ما  والعلل؛  واألسقام  والخلل  اآلفة 
وأشرف  وأجلّ  قلّتها  وأشمخ  أعلى 
اآلخرة  دار  بکم  اهللا  عمر  علّتها! 
الجنّة  درجات  لکم  وبنى  والسرور، 
والقصور، وأطال لکم عيش الملکوت 
األصفى والبهجة العليا والنّور األسنى 
هداء  والشّ ديقين  والصّ النّبيين  مع 

الحين، وحسن أولئک رفيقا»!!. والصّ
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نبوده اند.»

ــت  ــر اين دوره از تاريخ مبهم اس اگ
ــن تجليات  ــما چگونه از باالتري پس ش
تصوف و عرفان که همان خرقه و خانقاه 
ــيعه در همين دوره خبر  است در بين ش

می دهيد؟!
ــراف خواهند  ــد از اين، اعت البته بع
ــرد که در اين دوره از ترس علما اصال  ک
ــيعه وجود نداشته است نه  تصوف در ش
ــک  ــد. بدون ش اينکه ابهامی در کار باش
ــم، اصلی ترين مراحل  قرن دوم تا شش
ــت، اما از  رواج و رونق بدعت تصوف اس
ــدی از علمای  ــا که در اين دوره اح آنج
شيعه گرفتار اين دام نبوده اند، طرفداران 
ــد آن دوره ها را در پس  ــه مجبورن صوفي
ــد و  ــد! مرحله رش ــام فرو برن ــرده ابه پ
ــت. از  ــوم اس رواج تصوف تقريبا قرن س
ــای معروف اين دوره که تصوف  چهره ه
ــطامی، جنيد  ــد بايزيد بس ــد دادن را رش
ــتری، منصور حالج،  بغدادی، سهل تس
ــی همچون  ــد و مفاهيم ــبلی بودن و ش

ــد. اوايل قرن چهارم  ــيطان وارد تصوف ش ــطحيات و تقديس ش ش
تصوف وارد کتابها می شود و اولين کتابها به رشته تحرير در می آيد. 
قرن های مقارن پس از آن، از بهترين قرن های رشد و رواج تصوف 
ــود، در اين دوره سير و سلوک فرقه ای شروع شد و  ــوب می ش محس
ــه بعد دامنه تصوف  ــوم ب ــکل گرفت. از قرن س فرقه های زيادی ش

وسعت يافت و مايه های ذوقی و شعری در آن پيدا شد.
ــن ابراهيم (۳۵۷-۴۴۰ق)  ــعيد ابوالخير احمد بن محمد ب ابوس
ــان صوفيان منحرف  ــت. وی در مي صوفی قرن چهارم و پنجم اس
مقامی بسيار بلند و استثنايی دارد و در تاريخ انديشه های صوفيانه در 
ــطامی و ابوالحسن خرقانی  صدر اين قلمرو در کنار حالج، بايزيد بس

به شمار می رود. 
ــمه انحرافات صوفيانه در  ــفه، سرچش ــينا که به نام فلس ابن س

اسالم است نيز در همين دوره بوده است (۴۲۸ قمری).
ــطوانه ديگر تصوف و اشراقات وهمی  ــراق هم که اس شيخ اش

است نيز در همين دوره (۵۸۷ قمری)!
ــابور از سده سوم تا ششم قمری از مراکز تصوف در اسالم  نيش
ــتر صوفيان و مشايخ صوفيه در نيشابور  ــمار می رفته است. بيش به ش
ــتين بار در نيشابور  ــافعی بودند. نخس ــنت و پيرو مذهب ش اهل س
ــت (در سده چهارم  ــلمی نيشابوری تاريخ صوفيان را نوش محمد س
ــات  و پنجم هجری قمری). فرقه صوفيه مالمتيه از اين منطقه نش
ــابوری و ابوسعيد  ــابور عطار نيش ــهورترين صوفيان نيش گرفت. مش
ــت. در بين چهره های صوفيان در نيشابور زنان نامداری  ابوالخير اس

نيز بوده اند!
ــده  است  ــابور ذکر ش در تاريخ نيش
ــی عليهما  که در زمانی که علی بن موس
ــته  ــکونت داش ــابور س ــالم در نيش الس

مناظره هايی با صوفيان داشته  است.
ــابوری  فريد الدين محمد عطار نيش
ــايخ تصوف ايران در قرن  از بزرگان مش
ــم و اوايل قرن هفتم هجری است.  شش
وی در سال ۵۳۷ هجری در قريه  کدکن 
ــه درک صحبت  ــابور به دنيا آمد و ب نيش
مشايخ و بزرگان اهل تصوف مانند: شيخ 
ــد و  نجم الدين کبری و ديگران نايل ش
ــت تا خود از  ــن راه آنقدر پيش رف در اي
ــوايان اين طريقت گشت و به جايی  پيش

رسيد که مولوی درباره او گفت:
هفت شهر عشق را عطار گشت
 ما هنوز اندر خم يک کوچه ايم

 شعر عرفانی از سنايی آغاز شده و با 
عطار و مولوی به اوج خود رسيده است.

اوج تعليمات نظری صوفيه به قرن 
ــم و به دست محی الدين ابن عربی  شش
ــال ۵۶۰ صورت پذيرفت. بر اثر  ــيخ اکبر متوفای س ــهور به ش مش
ــود آمد که هر  ــوف، فرقه های مختلفی به وج ــعابات متعدد تص انش
ــود در برابر فرقه های ديگر  ــته و فرقه در صدد حفظ موقعيت خ دس
ــاس  ــالم برمی آمد. بر اين اس و علمای مکتب اهل بيت عليهم الس
ــات و جلوگيری از نابودی، به  ــعی نمود برای جبران ماف هر کدام س
ــله مشايخ خود را به نحوی به اهل بيت عليهم السالم و  ظاهر سلس
يا به يکی از اصحاب پيامبر صلی اهللا عليه وآله وسلم و يا معصومين 

ربط دهند! 
ــی بدلی به موازات  ــت که تصوف از ابتدا جريان ــت آن اس حقيق
ــت که معصومين  ــالم بوده اس ــت مکتب اهل بيت عليهم الس حرک
ــالم بارها به صراحت خطر آنها را گوشزد کرده و طريقه  عليهم الس
آنها را مخالف راه و روش حقه خود دانسته اند؛ پس بديهی است که 
متصوفه در برهه هايی از تاريخ (درست مانند اين زمان)، شرط ادامه 
حيات خود را در اين تشخيص دهند که هم حدود و مرزهای عرفان 
ــاگردان  ــوف را با يکديگر خلط کنند و هم خود را به ائمه و ش و تص
ــتگی و سنخيت ميان  ــوب نمايند! اما واقع امر، عدم همبس آنها منس
ــت؛ زيرا اصول و قواعد تصوف با تشيع در تضاد  ــيع و تصوف اس تش

آشکار می باشد.

تشيع و خانقاه!
ــوم،  ــت که ما در قرن دوم، س ــاد حقير اين اس «اعتق

چهارم و پنجم، خانقاه های رسمی در شيعه داشته ايم.»

شـناخت اكثـر مدافعان فلسـفه در 
مورد فالسـفه يونان، مانند سـقراط 
و افالطـون و ارسـطو و... از طريـق 
فارابـى و ابن سـينا و امثال ايشـان 
اسـت، و آن ها نيز گاهـى با چندين 
واسطه، از ترجمه هايى از كتاب هاى 
يونانيان استفاده  كرده اند كه توسط 
مترجمان دسـتگاه خالفـت اموى و 
عباسـى صـورت يافتـه و اصال قابل 
اعتمـاد نيسـت، بـه هميـن جهـت 
الهـى  شـخصيت هايى  را  يونانيـان 
پنداشـته اند. در حالـى كـه مراجعه 
صحيح به كتاب هاى ايشـان روشن 
مى كند كه افراد مورد اشـاره گروهى 
بت پرسـت، و معتقـد بـه خدايـان 
بى شـمار، و منكر معـاد و نبوت انبيا 
اجتماعـى  اخـالق  از جهـت  بـوده، 
از  نيـز  فرهنگـى  و  خانوادگـى  و 

پست ترين ملل جهان.
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ــت و هر عامی ای  ــاس کذب اس ــيعه، از اس وجود خانقاه در ش
ــر از بتکده و  ــيعه بدت ــد که خانقاه و خرقه در ميان اعالم ش می دان
ــهادت خود صوفيه در قرن  ــت. اولين خانقاه به ش ميکده بوده و هس
ــط اميری مسيحی در رمله شام برای صوفيان  چهارم هجری و توس
ساخته شد. می نويسند: «اميری ترسا به شکار رفته بود. در راه دو تن 
ــت در آغوش يکديگر  ــيدند و دس را ديد از اين طايفه که فرا هم رس
ــتند از خوردنی پيش نهادند  ــتند و آنچه داش کردند و هم آنجا بنشس
ــان با  ــا را معامله و الفت ايش ــه خوردنی. آنگاه برفتند، امير ترس و ب
يکديگر خوش آمد. يکی از ايشان را طلب کرد و پرسيد آن کی بود؟ 
ــا بود؟ گفت ندانم، گفت ترا چه بود؟ گفت  گفت ندانم، گفت از کج
ــما را با يکديگر  ــچ چيز. امير گفت: پس اين چه الفت بود که ش هي
بود؟ درويش گفت: اين ما را طريقت است، گفت شما را جايی هست 
که آنجا فراهم آييد؟ گفت نی. گفت: پس من برای شما جايی سازم 

تا با يکديگر آنجا فراهم آييد. پس آن خانقاه به رمله بساخت.» 
ــا رفتند  ــان هر کج ــم کم صوفي ک
ــاجد ترک شد و  ــاختند، مس خانقاهی س
ــاه معين نمودند و  ــات برای خانق موقوف
ــرای ورود به  ــا نهادند، حتی ب ــی بن آداب
ــوم خاصی ساختند و  خانقاه آداب و رس
ــيخ  برای هر خانقاه يک متولی به نام ش

درست کردند.۴۳ 
ــوس انگليس در  ــتر همفر جاس مس
ــالمی در خاطرات خود  ــورهای اس کش
ــتان را در رابطه با  ــه دولت انگلس برنام
اسالم اين گونه بيان می کند: «گسترش 
ــای دراويش، تکثير  همه جانبه خانقاه ه
ــاله ها و کتابهائی که مردم  و انتشار رس
عوام را به روی گرداندن از دنيا و مافيها 
ــد. مانند  ــوق می ده ــه گيری س و گوش
مثنوی مولوی و احياء العلوم غزالی.»۴۴ 
ــمی اسالم  ــجد پايگاه رس اگر مس
است، در مقابل آن خانقاه هميشه پايگاه 

ــالم و کانون توطئه عليه اسالم بوده است. البته برخی  مخالفين اس
ــم خانقاه های خود را به  فرقه های صوفيه به دليل ترس از مردم، اس
حسينيه تغيير داده اند اما برنامه های هميشگی خود را انجام می دهند.

ــته ايم. تصوف رواج بسيار  «حکومت های عرفانی داش
ــداد و قم  ــن عظمت مکتب بغ ــت وليک ــته اس زيادی داش
ــت که اين زوايا را پنهان نگه  ــايه ای بر تاريخ افکنده اس س

داشته است.» 

بنابر اين اعتراف می کنند که مکتب ايشان در مقابل مکتب قم 
و بغداد يعنی در مقابل شيخ مفيد و سيد مرتضی و شيخ الطايفه شيخ 
طوسی و شيخ بزرگوار صدوق و اعالم تشيع بوده و از زوايای مخفی 

عالم ظهور کرده است!

تهمت تصوف به عالمان بزرگوار شيعه!
ــم تا دهم است که اين  «مقطع ديگر بحث، قرن شش
ــالم است و در  ــکوفايی تصوف در جهان اس فاصله، اوج ش
ــالم شده است و  اين دوره، حکمت و عرفان وارد جهان اس
به شکل وسيعی علمای ما را تحت تأثير قرار داده است.»

مسلم است چيزی که به اعتراف خود ايشان در قرن ششم وارد 
ــالم! و بر اساس احکام  ــالم شده است بدعت است نه اس جهان اس

مسلم اسالم و روايات هر بدعتی شايسته دوزخ است و بس.

«ما در قرن هفتم هجری با سه شخصيت بسيار بزرگوار 
ــای  گرايش ه ــه  ک ــم  مواجهي
عرفانی يا فلسفی بسيار شديدی 
دارند. اولين آنها مرحوم سيد بن 
طاووس است. سيد بن طاووس 
ــزو صوفيه يا  در کتب تراجم ج
ــناخته  ــه تصوف ش ــن ب متهمي
ــئله چيست؟  ــود. سر مس می ش
ــيد بن  ــما اگر کتاب های س ش
ــيله رايانه  ــه وس ــاووس را ب ط
ــايد به ندرت  ــتجو کنيد، ش جس
ــيد  ــورد کنيد که مرحوم س برخ
ــد يا  از تصوف مدحی کرده باش

اسمی از صوفيه آورده باشد.»

بلکه يک مورد هم پيدا نمی شود، و 
ــب (يعنی کفر و زندقه و بدعتگزاری  مطل
ــان)  و انحرافات صوفيه و طرفداران ايش
ــت تا  هم برای همه اهل علم واضح اس

چه رسد به امثال سيد بزرگوار! و هيچ سری در کار نيست!
صوفيه برای رواج کاالی فاسد خويش خود را به امامان معصوم 
ــد عالمه حلی در  ــد و گاهی علمای ما مانن ــالم می بندن عليهم الس
ــان  ــيد بن طاووس در طرائف، بدون اينکه ايش ــرح تجريد، و س ش
ــات آنان را بر ضد  ــد، از باب احتجاج، کلم ــن تأييدی کنن را کمتري
ــان را از زبان خودشان محکوم کنند، ولی  ــان می آورند تا ايش خودش
ــهاد  ــعرانی به امثال همين کلمات استش برخی مانند مرحوم آقای ش
ــا صوفيه را به امامان  ــال می کنند که علمای ما واقع ــد و خي می کنن
ــن محمد خافی  ــيخ أحمد ب ــتند می دانند، چنان که ش ــوم مس معص
ــافعی در "التبر المذاب" اعتراف می کند که تمامی علوم و  حسينی ش
ــأت گرفته است، و در اين  ــالم نش معارف از امير المؤمنين عليه الس

افالطون معتقد به اشـتراك جنسـى 
اسـت و همـه زنـان را  متعلـق بـه 
همـه مـردان مى دانـد (قوانين/ ش 
739). و شـراب را سـعادتى بزرگ 
و هديـه ديونيـزوس خداى مسـتى 
مى داند (قوانيـن/ ش 646). تجاوز 
بـه سـرزمين ديگران و اسـتعمار را 
ش  (جمهـورى/  مى نمايـد  تجويـز 
373) و زناشـوئى بـرادر بـا خواهر 
 / (جمهـورى  مى شـمارد.  جايـز  را 
ش461). و معتقد اسـت انسـان ها 
پس از مرگ بـه بت ها باز مى گردند 

(تيمائوس/ 41). 
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ميان تصوف را هم به ايشان مستند می کند.۴۵  
ــيد بن طاووس هم در  ــان که بيان خواهيم کرد مرحوم س و چن
ــر رازی نقل می کند که تمام  ــنيان فخ کتاب طرائف از قول امام س
علوم و معارف به علی بن ابی طالب می رسد، و در اين ميان صوفيه 
ــال می کنند که اين مطالب عقيده  ــان خي را نيز نام می برد، ولی ايش
خود سيد بن طاووس است! و اصال توجه ندارند که ذکر اين مطالب 
از باب احتجاج و استدالل بر ضد خصم، به کلماتی است که خودش 

قبول دارد .
مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانی می نويسد  رحمت علی  شاه نعمت 
ــيرازی (از اقطاب صوفيه)، در کتاب طرائق الحقائق که آن  اللهی ش
ــايخ صوفيه، و احيای رسوم ايشان نوشته است، سيد  را در احوال مش
ــد الکريم و ابن فهد و  ــرادرش أحمد و فرزندش عب ــن طاوس و ب اب
ــهيد و مجلسی اول و دوم و غير ايشان را از صوفيه شمرده است!  ش

سپس مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانی، در 
مورد کسانی که اين بزرگان را به تصوف 
ــبت داده اند می فرمايد: «اين مطلب  نس
ــيار عجيب و شگفتی است که از  امر بس
ايشان سر زده است! زيرا تصوفی که به 
اين بزرگان مثل ابن فهد و ابن طاوس و 
خواجه نصير الدين و شهيد ثانی و بهائی 
و غيرهم نسبت داده می شود جز انقطاع 
به سوی خالق جل شانه، و زهد در دنيا، 
و استغراق در حب خداوند تعالى و أشباه 
ــت، و آن تصوفی  ــز ديگری نيس آن چي
ــبت  ــت که به بعضی از صوفيه نس نيس
ــاد اعتقاد مانند  ــود که به فس داده می ش
ــبه  ــول و وحدت وجود و ش ــول به حل ق
ــرع  ــد، و يا اعمال مخالف ش آن معتقدن
ــياری از ايشان در  ــدی دارند که بس فاس
مقام رياضت يا عبادت و غير آن مرتکب 

آنها می شوند!»۴۶
ــد: «ما با  تکمله امل اآلمل می نويس
تأخری که از عصر صفويه داريم می دانيم 
که همين مشايخ رضی اهللا تعالى عنهم 
ــرعيه را نشر دهند و  ــتند احکام ش توانس

دولت صفويه را که شعار سلطنتشان تصوف بود و ايشان و همه وزرا 
و لشکرشان صوفی بودند و جز طريقت صوفيان چيزی نمی دانستند، 
شيخ حسين و بهائی و أمثال ايشان با روش جدال و مماشات أحسن 
ــوی تشرع و أخذ به  ــان، آنان را به س و حضور در مجالس ذکر ايش
ــان  ــانند... تا جايی که از ايش ــريعت و تقليد و تعبد به احکام بکش ش
ــاء و محدثين، و مروج طريقه  ــرع و پرورش دهنده فقه دولتی متش
ــت  ــاختند. و تعجب از اين فاضل اس ــالم س أهل البيت عليهم الس
ــبت می دهد!) و با اينکه زمانش به ايشان  (که آنان را به تصوف نس

ــان را متهم می کند! و  ــت اين مطلب را نمی فهمد و ايش نزديک اس
همين که ديد کسی ـ مانند شهيد در منية المريد و ابن فهد در عدة 
ــته های خود از معارف و اخالق سخن  الداعی و التحصين ـ در نوش
ــازد! در حالی  می گويد بال فاصله او را به ميل به تصوف متهم می س
ــخص و  ــت که کتاب ها و افراد آن کامال مش که تصوف مکتبی اس
ــان را می شناسند. آنها به علمای  معلومند، و اهل علم به خوبی ايش
ــت که معتقد  ما چه ربطی دارند؟ آيا يک نفر در ميان علمای ما هس
به وحدت وجود باشد؟ در حالی که هيچ صوفی پيدا نمی شود که به 
آن معتقد نباشد! منازل السائرين و رساله قشيرية و رسائل ابن عربی 
ــان را ببين!  ــد و عطار و خواجه عبد اهللا و أمثال ايش ــالج و جني و ح
ايشان صوفيند نه شهيد و ابن فهد و بهائی  و پدرش  از حکمای دين 

و بزرگان متشرعين می باشند.»۴۷
ــد  مقيدن ــيد  س ــوم  «مرح
ــم از صوفيه  ــر چيزی ه که اگ
ــا عنوان بعض  ــل می کنند، ب نق
ــان  ايش ــل کنند.  ــن نق العارفي
ــارف را می آورند و نه  ــر ع تعبي
صوفی. سر مسئله در اين است 
ــالم  ــه در جهان اس ــه صوفي ک
ــتند که از  سلسله عقايدی داش
طرف مخالفين هميشه سرکوب 

می شد.»

ــما که مدعی هستيد تصوف اين  ش
ــيع پر رونق بوده است چگونه  قدر در تش
ــالن و متهمان به  ــا می کنيد که ماي ادع
تصوف در جهان اسالم سرکوب می شده 
اند؟! آنهم از جانب کسانی که حتی امثال 
ــاب  ــاووس هم از آنان حس ــيد بن ط س

می برده است!

ــيد در آثارشان  «مرحوم س
ــن گونه عقايد محکم دفاع  از اي
کرده اند. دفاع هايی که مرحوم 
ــيد از عقايد صوفيه کرده اند،  س
سبب شده است که سيد را به عنوان يک شخصيت صوفی 

در کتب تراجم معرفی کنند.»

بدون ترديد سيد بزرگوار حتی يک بار هم از صوفيه دفاع نکرده 
ــان و  ــيعه تا به حال ايش ــا و اهل تراجم ش ــدی از علم ــت، و اح اس
ــان را متهم به تصوف نکرده است مگر صوفيان منحرفی  امثال ايش
ــت  ــکاری دس ــد خود به چنين خيانت آش که برای رواج کاالی فاس

يازيده اند.

قوانيـن  كتـــاب  در  افالطـــون   
مى گويـد: بهتـــريـن ســـازمان 
اجتماعـى و كامل ترين حكومت ها و 
شايسته ترين قوانين را در جامعه اى 
مى تـوان يافت كـه... نـه تنها همه 
اموال، بلكه زنان و كودكان نيز ميان 
همه مردم مشترك باشند، و مالكيت 
شـخصى از هر نوع و به هر كيفييت 
از بين بـرده شـود.(قوانين /739). 
افالطون در مورد اشتراك در زنان و 
كودكان مى گويد: زنان نظاميان بايد 
متعلق به همه مردان نظامى باشند و 
هيچ يـك از آنان نبايد با مردى تنها 
زندگى كند. كودكان نيز بايد در ميان 
آنان مشـترك باشـند. پـدران نبايد 
كـودكان خود را از ميـان آنان تمييز 
دهند و كودكان نيز نبايد پدران خود 

را بشناسند. (جمهورى /457).

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



وحدت شخصى وجود!
ــی داريم؛ يکی مسئله  «در عرفان، ما دو مبحث اساس
ــت که  ــت ارتباط خالق و مخلوق و حقيقت توحيد اس کيفي

عرفا به نظريه عالی وحدت شخصيه وجود معتقدند.»

ــن خدا و مخلوقات اصال  ــخصی وجود يعنی اينکه بي وحدت ش
ــاير اشيا و مخلوقات  دوگانگی واقعی وجود ندارد و خالق متعال با س
ــخص واحدی هستند! غير از مريدان ابن عربی و  وجودی واحد و ش
مکتب او احدی از علما و فقها و متکلمان نه تنها شيعی بلکه اسالم، 
وحدت شخصی وجود را که همان يکی بودن خالق و مخلوق است 
و هيچ معنای ديگری ندارد قبول نداشته و ندارد، و متقابال احدی از 
فالسفه و عرفا که منکر خلقت و آفرينشند را هم نمی يابيد که مبنای 
او غير از وحدت شخصی وجود باشد، و ما در اين مورد شواهد صريح 
و غير قابل تأويل کلمات ايشان را آورده ايم. (به مقاله وحدت وجود 

يا توحيد در همين شماره سمات رجوع شود.)

ــان کامل. علمای ما تا  ــئله مقام انس  «و يکی هم مس
ــات ائمه عليهم  ــدت با مقام ــيد بن طاووس  به ش عصر س
ــالم مخالفند. يعنی شما تا قرن هفتم و هشتم کسی را  الس
ــته باشد که امام عليه السالم  پيدا نمی کنيد که اعتقاد داش
ــو کائن الی يوم القيمه  ــم به ما کان و ما يکون و ما ه عال
است. مطلقًا علم امام را منکرند و می گويند که اصالً معنی 

ندارد که انسانی به همه هستی علم داشته باشد.»

برای پی بردن به اشتباهات ايشان، و عقيده علمای ما در مورد 
سعه علم امام به کتابهای شريف کافی و محاسن و بصائر الدرجات و 
کامل الزيارات و بحار االنوار و ساير کتابهای مرحوم صدوق و مفيد 

و طوسی و... رجوع شود.

انسان كامل صوفيه؛ واليت معصوم يا واليت صوفى؟!
ــا در باب علم  ــه روايات م «با اينک
امام کالمتواتر است. کسانی که در صدر 
اسالم از اين روايات دفاع می کردند (که 
ما معتقديم اينها عارف بودند)، هميشه به 
غلو متهم بودند و از شهرها و حوزه های 
ــرون می کردند. گاهی  ــه آنها را بي علمي
ــا غالی و کافر  ــه عنوان اينکه اينه نيز ب
ــان را می کشيدند.  ــه قتلش هستند، نقش
ــت.  ــن جريان تا قرن هفتم ادامه داش اي
ــيعه به علت  ــد از قرن هفتم، کالم ش بع
رواج افکار عرفانی در کالم شيعی تحول 
پيدا می کند. و علمای ما به اينجا رسيدند 

ــود انسانی علم به اول و آخر و همه هستی داشته  که می ش
ــد. عوامل مختلفی در اين شرايط دست داشتند. جريان  باش
ــری جناب محی الدين عربی بر اين جريان تاثير زيادی  فک

گذاشت.»

در تاريخ شيعه شما حتی يک مورد هم پيدا نمی کنيد که بزرگان 
ما راوی يا عالمی را به جهت اعتقادش به عالم بودن امامان عليهم 
السالم به ما کان و مايکون از حوزه بيرون کرده، يا کمترين اذيت و 
آزاری به او رسانده باشند تا چه رسد به اينکه نقشه قتل او را کشيده 
ــان در اين مورد بين چندين مطلب تاريخی و رجالی و  ــند! ايش باش
ــانی که از ضعفا روايت می کردند از  عقيدتی (مانند بيرون کردن کس
ــد و حدود غلو در نظر قميين و... که هيچ ربطی به  ــم، و تعريف ح ق
هم ندارند) خلط نموده اند، و به بيان تفصيلی آنها نيازی نيست. بله 
بدون شک علمای ما پيوسته رفتارهايی بدتر اينها را با صوفيه (مانند 
ــط پدر بزرگوار مرحوم صدوق)  بيرون کردن حالج ملحد از قم توس
ــتفاده از عناوين  ــوء اس ــته اند، و اين بزرگواران می خواهند با س داش

علمای شيعه و تحريف مسلمات تاريخ آنان را تبرئه کنند!
ــوخی با  ــا گفتند البد از باب مزاح و ش ــان در اين ج آنچه ايش
ــالم  دين و حيثيت علمای دينی و وارثان علوم آل محمد عليهم الس
است! گويا آنچه علما، فقها و محدثان و متکلمان ما تا اين تاريخ در 
ــان آورده اند برای مطايبه و  ــاره علوم امامان معصوم و مقامات ايش ب
شوخی بوده و خود ايشان آنها را قبول نداشته اند!! و فقط ابن عربی 
سنی دشمن شيعه مباحث انسان کامل را البته برای مقابله و مبارزه 
ــانی هم خيال  ــيعه آورده و کس و رقابت با مقامات امامان معصوم ش

کرده اند که او مدافع مقامات امامان شيعه است.
ابن عربی عصمتی همچو عصمت پيامبر صلی اهللا عليه وآله را 
برای عمر بن خطاب قائل شده که هيچ کدام از بزرگان عامه چنين 
ــده اند. او می گويد: «و از استوانه های اين  عصمتی برای او قائل نش
مقام عمر بن خطاب می  باشد که پيامبری که خداوند به او قدرت را 
ــيطان تو را در يک مسير  عطا کرده به او گفت: ای عمر هيچ گاه ش
نمی بيند اال اين که مسيری غير از مسير تو را برمی گزيند. پس اين 
کالم که شهادت معصوم است به داللت 
ــه ما می  دانيم  ــر عصمت عمر و اين ک ب
ــه می  خواهد در راه باطل  شيطان هميش
ــه گفته  ــذارد و آن راه باطل ب ــدم بگ ق
ــت.  پيغمبر غير از راه عمر بن خطاب اس
پس عمر بنا بر اين فرمايش هميشه راه 
حق را پيموده و در اين راه سرزنش هيچ 
ــده ای او را از راه های حق  ــرزنش کنن س
ــه خاطر خدا باز نمی دارد و او برای حق  ب
يک بزرگی محسوب می  شود و چون اين 
ــی نمی تواند بپذيرد  ــق را هر کس که ح
ــان ها  ــوالً حمل آن بر نفس انس و معم
مشکل است و آن را قبول نکرده و بلکه 

با توجـه به اينكه سـران صوفيه در 
آغاز سـنى مسـلك بوده انـد طبيعى 
مى نمايد كه تـن به واليت اهل بيت 
عليهـم السـالم ندهنـد. لـذا براى 
انصـراف از اهـل بيـت و معارضه با 
مقامـات اختصاصى ايشـان و جذب 
مردم به طرف خود تعريفى از واليت 
به عنوان انسان كامل ارائه دادند كه 
با اعتقادات تشـيع و مبانى روايى و 

حتى آيات قرآن در تعارض است. 
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ــد به خاطر همين پيامبر  آن را رد می  کنن
فرموده که حق طلبی عمر هيچ دوستی 

برای او باقی نگذاشته است!»۴۸
ــان (که  ــد: «و از بين ايش و می گوي
ــا راضی باد) گروهی محدث  خدا از آن ه
ــتند و عمر بن خطاب از بين ايشان  هس
است و زمان ما ابوالعباس خشاب محدث 

است.»۴۹
ــاره خودش می گويد:  «در آن  و در ب
وقت مواهب حکمت به من داده شد که 
ــد... بعد  گويا جوامع کلم به من ارزانی ش

از آن به روح القدس تأييد شدم.»۵۰ 
ــی که در  ــد: «اقطاب ــز گوي همو ني
ــن نام  ــور مطلق به اي ــه ط ــالح ب اصط
ــز يک نفر  ــر زمانی ج ــند، در ه می باش
ــتند که همو غوث – فريادرس- نيز  نيس
ــد، او از مقربين و امام و پيشوای  می باش
ــت؛ و برخی از  ــان خود اس ــروه در زم گ
ــت و  ــان دارای حکم ظاهر نيز هس ايش
ــود همان  حائز خالفت ظاهره هم می ش
ــام دارای خالفت  ــه از حيث مق گونه ک
ــد مانند ابوبکر و عمر  باطنی نيز می باش
ــن و معاوية بن  ــان و علی و حس و عثم

ــان تنها دارای  ــد و عمر بن عبدالعزيز و متوکل، و بعضی از ايش يزي
ــند و دارای حکم ظاهری نيستند، مانند احمد  خالفت باطنی می باش
ــبتی و ابی يزيد بسطامی و اکثر اقطاب دارای  ــيد س بن هارون الرش

حکم ظاهری نيستند.»۵۱ 
مولوی گويد:

«پس به هر دوری وليی قائم است
تا قيامت آزمايش دائم است 

پس امام حی قائم آن ولی است 
خواه از نسل عمر خواه از علی است 
مهدی و هادی وی است ای راه جو
 هم نهان و هم نشسته پيش رو» 

بايزيد بسطامی می گويد: 
ــن لواء  محمد.۵۲ «پرچم من از پرچم محمد  «ان لوائی اعظم م

عظيم تر است.»
شاه نعمت اهللا ولی کرمانی گويد: 

ــيد هر دو  ــت  الجرم او س ــت اهللا در همه عالَم يکی اس «نعم
سراست» 

و باز گويد: 
«سيدم از خطا چو معصومم    هر چه بينم صواب می بينم» 

کيوان قزوينی در بيان حدود و اختيارات اقطاب می نگارد:

ــب ده ماده  ــارات قط ــدود اختي «ح
است: اول آن که من دارای همان باطن 
ــتم که خاتم االنبياء داشت و  واليت هس
ــيس احکام تصوف را  به نيروی آن تأس
ــس بود و من  ــود، اال آن که او مؤس نم
ــم؛... هفتم آن  ــر و نگهبان ــروج و مدب م
ــة و الزم الخدمة  که من مفترض الطاع
ــتم... دهم من تقسيم  و الزم الحفظ هس

کنندة بهشت و دوزخم.»۵۳
با مطالعه کلمات مزبور کامال  روشن 
ــی مقامات  ــه تمام ــه صوفي ــود ک می ش
ــاص خداوند  ــی برگزيدگان خ اختصاص
متعال، امامان معصوم شيعه را  برای هر 
سالکی در نتيجه سلوک و سير و رياضت، 
ــل وصول می دانند. و البته اين همان  قاب
ــت که مقتضای اصول مسلم  چيزی اس
اهل عرفان می باشد، و چنان که گذشت 
ايشان صاحب آن مقام و سالک آن سير 
را قطب زمان و متصرف در زمين و زمان 
و ارواح و شرايع و نفوس و تمامی اکوان 
ــمارند. ولی از آن جا که عرفان با  می ش
ــی بايد رنگ  ــلک و آئين ورود در هر مس
ــود را با آن  ــان آئين را پذيرفته و خ هم
تطبيق دهد و از ضروريات مذهب تشيع اين است که امامت منصب 
انتصابی و اختصاصی امامان معصوم دوازده گانه بوده و تباين روش 
عرفانی با سنت قطعی تشيع در اين باره امری مسلم و آشکار است، 
ــلوک صاحب الميزان  ــير و س لذا «لب اللباب»ـ  که تقرير مباحث س
است که به قلم آقای حسينی طهرانی نوشته شده است ـ می نگارد:
ــب اختصاصی بوده و وصول  ــی بگويد که اين مناص «اگر کس
ــه انبياء عظام و ائمه  ــن ذروه از معارف الهيه منحصرًا راجع ب ــه اي ب
ــت و ديگران را  ــالمه عليهم اجمعين اس معصومين صلوات اهللا و س
ــت، در جواب گوئيم منصب  ــه من الوجوه بدان راه نيس به هيچ وج
ــی، ولی وصول به مقام توحيد  ــت اختصاص نبوت و امامت امری اس
ــود ابدًا   ــق و فناء در ذات احديت که تعبير از او به واليت می ش مطل

اختصاصی نيست».۵۴
ــالکی به  ــا جواز وصول هر س ــت که ب ــخن ما اين اس اينک س
مقامات مذکوره، ديگر کدامين منصب اختصاصی امامان دوازده گانه 

باقی خواهد ماند؟ 
ــالم می فرمايند: «من ادعی االمامة وليس  امام صادق عليه الس

من اهلها فهو کافر.»۵۵
«کسی که خود را امام خواند و اهل آن نباشد کافر است».

امام باقر عليه السالم فرمودند:
«من ادعی مقامنا يعنی االمامة فهو کافر او قال مشرک.»۵۶

شـمس تبريـزى بـا فريـاد بر سـر 
علمـاى عصر خـود مى گويد: «تا كى 
بر زين بى اسـب سـوار گشته و در 
ميدان مـردان مى تازنـد؟... و تا كى 
بـه عصـاى ديگـران بـه پـا رويد؟! 
اين سـخنان كه مى گوييد از حديث 
و تفسـير و حكمت و غيره سـخنان 
مردم آن زمان اسـت كه هر يكى در 
عهد خود به مسـند مردى نشسـته 
بودنـد و از خـود معانـى مى گفتند و 
چون مردان اين عهد شماييد اسرار 
و سـخنان شـما كو. بعضى كاتب و 
حى بودند و برخى محل وحى، اكنون 
جهد كن كه هر دو باشـى، هم محل 
وحى و هم كاتب وحى، خود باشى.»  
و در هميـن زمينـه بايزيد بسـطامى 
مى گويـد: «شـما دانـش خـود را از 
سلسـله مـردگان فـرا مى گيريد در 
حالى كه ما معارف خود را از حضرت 
حق فـرا مى گيريم كه هميشـه زنده 

است و نخواهد مرد.»
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ــا يعنی  ــای مقام م ــر کس ادع «ه
امامت کند کافر است يا فرمودند مشرک 

است».
امام صادق عليه السالم می فرمايند:
ــام امامته من  ــرک مع ام «من اش
ــت امامته من اهللا کان  عند اهللا من ليس

مشرکا.»۵۷
ــر کس با امامی که امامت او از  «ه
طرف خداوند است کسی را که امامتش 
ــريک کند  ــت ش ــرف خداوند نيس از ط

مشرک است».

ادعاى عبور سالك از مقام واالى 
امامت!

ــب اهل عرفان نه تنها مقام  در مکت
ــت را مخصوص برگزيدگان  واالی امام
خاص خداوند متعال نمی دانند، و نه تنها 
ــالکی  نيل به مقام امامت را برای هر س
ــد بلکه عبور از آن را نيز برای  پذيرفته ان
ــيدن به  ــالکی ممکن، و برای رس هر س
ــد! «روح مجرد»  ــمرده ان کمال الزم ش

ــالک طريق پس از عبور از مراحل مثالی و ملکوت  ــد: «س می نويس
ــفل و تحقق به معانی کليه عقليه، اسماء و صفات کليه ذات حق  اس
ــی علم محيط و قدرت محيط  ــی برای وی تجلی می نمايد. يعن تعال
ــاهده می نمايد که در حقيقت  و حيات محيط بر عوالم را بالعيان مش
ــالم می باشند، و حتمًا  همان وجود باطنی و حقيقی ائمه عليهم الس
برای کمال و وصول به منبع الحقائق و ذات حضرت احديت بايد از 
اين مرحله عبور کند! و اال الی االبد در همين جا خواهد ماند!.»۵۸

ــت را از جمله  ــم نبوت و ختم والي ــا طی مرحله خت ــه عرف بلک
ــرائط ارزنده استاد می شمارند؛ "روح مجرد" می گويد: «اگر استاد...  ش
ــد، امکان  ــلوک را در نورديده نباش خودش جميع مراحل و منازل س
ــت و  ــم و تربيت را به مقصدی که ختم نبوت و ختم واليت اس تعلي
خودش طی ننموده و از اسرار و خفايای آن مطلع نيست ندارد».۵۹

ــان وصول به معرفت و توحيد خداوند متعال را، بدون  اهل عرف
ــته، و غافل از اينکه  ــطه بودن پيامبر و امام جائز و ممکن دانس واس
ــالم  ــدس معصومين عليهم الس ــان انوار مق ــای نور، هم حجاب ه
می باشد، و توحيدی که از غير طريق ايشان حاصل شود عين شرک 
ــت، می گويند: «والدم عالمه سيد محمد حسين طهرانی به طور  اس
ــال های آخر عمرش به  ــرر می فرمود که آيت اهللا انصاری در س مک
ــيده بودند، و هيچ حجاب ظلمانی و  ــير و سلوک رس تمام مراحل س
ــت،  و حقًا به مقام لقاء اهللا  ــان و خداوند وجود نداش نورانی بين ايش
ــيده بود. آيت اهللا نجابت در مورد مقام  ــت رس که آرزوی عارفان اس
ــان می فرمودند که: آيت اهللا انصاری بسيار قوی بود و  توحيدی ايش

ــتادم عارف بزرگ آيت اهللا ميرزا علی  اس
ــد که آيت  ــی طباطبائی می فرمودن قاض
ــتقيمًا توحيد را از خداوند  اهللا انصاری مس
ــت که  ــی اس ــد!... او تنها کس ــه ان گرفت
مستقيمًا  توحيد را از خدا گرفته است!».۶۰
در حالی که امام صادق عليه السالم 
ــم ابواب اهللا  ــد:  «االوصياء ه می فرماين
ــا، ولوالهم ما  ــی منه ــل التی يؤت عزوج
ــرف اهللا عز وجل، بهم احتج اهللا تبارک  ع

وتعالی علی خلقه.»۶۱
ــتند  «اوصياء همان ابواب الهی هس
که از آن ها می توان وارد شد، و اگر ايشان 
ــناخته نمی گشت،  نبودند خداوند هرگز ش
ــطه  و خداوند تبارک و تعالی تنها به واس
ايشان بر خلق خود حجت آورده است».

ــالم  ــن علی عليه الس و اميرالمؤمني
ــراف الذی ال  ــن االع ــد: «نح می فرماين

يعرف اهللا اال بسبيل معرفتنا.»۶۲
«ما همان نشانه هائی هستيم که جز 
به شناخت ما، خداوند شناخته نمی گردد».
ــتاد خود  ــاره اس ــرد» در ب «روح مج
ــيدم اين فکر به نظرم آمد که  ــبزه ميدان که رس ــد: «به س می نويس
من چقدر ايشان را قبول دارم؟! ديدم در حدود يک پيامبر الهی! من 
واقعًا به کمال و شرف و توحيد و فضايل اخالقی و معنوی ايشان در 
ــدود ايمان به يک پيغمبر ايمان و يقين دارم... گو اينکه همه اهل  ح

همدان هم او را صوفی تلقی کنند».۶۳
ــاع از ادعای ابن  ــاب روح مجرد به دف ــر از کت ــای ديگ و در ج
ــی بر اين که خود را افضل صاحبان واليت و امام تمامی  عربی مبن
ــد: محی الدين خود را  ــد از خود می داند پرداخته می نويس اعصار بع
برای جميع اعصار بعدی يکه تاز ميدان توحيد می داند و ابن فارض 

شاگردش را برای جميع اعصار قبلی، وی می گويد:
ــرب معاصريومن کان قبلی فالفضائل  ــأرت ش ومن فضل ما اس

فضلتی. 
ــيدن معاصرين  ــيدم، نوش «و از ته مانده آن چه را که من نوش
ــت و نوشيدن کسانی که پيش از من بوده اند. بنابر اين تمام  من اس

فضائل عبارت است از بقيه و زياد مانده نوشيدن من.» 
ــيعيان مکتب اهل بيت عصمت عليهم السالم است  اينک بر ش
که ببينند آيا می توانند با پذيرش اصول و مبانی عرفا، امامان معصوم 
خود را که در زيارت جامعه ايشان عرضه می دارند:  «خداوند به شما 
خاندان چيزهائی عنايت فرموده که به احدی از عالميان نداده است، 
هر صاحب شرافتی در مقابل شرافت شما سر به زير است، و هر اهل 
کبريائی در اطاعت از شما سر تسليم و خشوع فرود آورده است،  هر 
ــما فروتن گشته و همه  صاحب جبروتی در مقابل فضل و برتری ش

حقيقت آن اسـت كه تصوف از ابتدا 
جريانـى بدلـى بـه مـوازات حركت 
مكتب اهل بيت عليهم السـالم بوده 
اسـت كه معصومين عليهم السـالم 
بارهـا بـه صراحـت خطـر آنهـا را 
گوشزد كرده و طريقه آنها را مخالف 
راه و روش حقـه خـود دانسـته اند؛ 
پـس بديهى اسـت كـه متصوفه در 
برهـه هايى از تاريخ (درسـت مانند 
اين زمان)، شـرط ادامـه حيات خود 
را در ايـن تشـخيص دهنـد كه هم 
حـدود و مرزهـاى عرفـان و تصوف 
را بـا يكديگـر خلط كننـد و هم خود 
را به ائمه و شـاگردان آنها منسـوب 
نمايند! اما واقع امر، عدم همبستگى 
و سـنخيت ميـان تشـيع و تصـوف 
اسـت؛ زيرا اصول و قواعد تصوف با 

تشيع در تضاد آشكار مى باشد.
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ــتان عظمت شما سر خواری و  چيز ـ آن چه خدا خلق کرده ـ در آس
ذلت سپرده است» از پيروان وـ  نعوذ باهللاـ  کاسه ليسهای ابن عربی 

و ابن فارض و امثال ايشان بدانند؟!
ــی کائنات و فرمانروای کل  ــتی بايد از محضر واالی ول به راس
ــن المهدی عجل اهللا تعالی فرجه الشريف با  هستی حجة بن الحس
کمال شرم و حيا پوزش خواست که چنين مطالبی بايد به قلم آورده 

شود در حالی که امير المؤمنين عليه السالم می فرمايند:
«جل مقام آل محمد عليهم السالم عن وصف الواصفين ونعت 

الناعتين، وان يقاس بهم احد من العالمين.»۶۴
ــت  ــلم فراتر اس «منزلت خاندان پيامبر صلی اهللا عليه و آله وس
ــدگان، و از اين که احدی از  ــتايش گران و بيان گوين از توصيف س

جهانيان با آنان مقايسه گردند.»
ــی به تصريح خود "روح مجرد"، يک عالم سنّی  ابن عربی اندلس
ــط عامه و مکتب  ــدو امرش در محي ــد که از ب ــی مرام می باش مالک
ــت۶۵ و در ظاهر و باطنِ  ــنت رشد و نما کرده اس ــاس اهل س بی اس
ــف و شهود خود، مقام ابوبکر و عمر و عثمان را از  علوم  و حتی کش

اميرمؤمنان عليه السالم باالتر می داند در 
حالی که در زيارت روز غدير آن حضرت 
ــاواک بمن  می خوانيم: «فلعن اهللا من س
ناواک واهللا جل اسمه يقول: هل يستوی 
ــن اليعلمون،  فلعن  الذين يعلمون والذي
ــرض اهللا عليه  ــن عدل بک من ف اهللا م
ــک...» «خداوند هر کس را که تو  واليت
ــد لعنت فرمايد که  ــا رقيبت برابر دان را ب
ــمه می فرمايد: «آيا آنان  خداوند جل اس
که می دانند با نادانان برابرند؟!» پس خدا 
ــو را هم طراز  ــی را که ت لعنت کند کس
ــانی داند که خداوند واليت تو را بر  کس
ــت». بنابر اين از  آنان واجب فرموده اس
ــی جز اعتقاد به  ــن عربی انتظار معرفت اب
ــای امامت و واليت  وحدت وجود و ادع
ــقان غير معصوم  برای خود و ديگر فاس
خيانت گر به اسالم و مسلمانان نمی رود.

دروغ هاى شاخدار!
ــيد بن طاووس  «عالوه بر اينها، س
ــاتيدی داشتند که جزو صوفيه رسمی  اس
ــت  ــه می دادند. در فهرس ــد و خرق بودن
اساتيد مرحوم سيد، برجسته ترين استاد 
ــه از او تعريف  ــش از هم ــان که بي ايش
ــن حيدر بن  ــاب کمال الدي می کند، جن
محمد حسينی است که از سادات است. 
... اين بزرگوار که از علمای شيعه است و 

جزو روات نهج البالغه، جزو صوفيه رسمی است و در زمان 
خودش، عده ای از ايشان خرقه گرفته اند.»

بر فرض صحت، در مقابل فقها و متکلمين نظر چنين اشخاصی 
اصال اعتبار ندارد. 

ــيد بن طاووس با اين افراد، ارتباطی بسيار  «ارتباط س
ــيتی نسبت به تصوف  ــت. يعنی هيچ حساس مثبت بوده اس
ــتند. مطالب صوفيه را با تعبير بعض العارفين در کتاب  نداش
ــه را به ائمه عليهم  ــتناد صوفي ــان نقل می کنند و اس هايش
السالم در طرائف مطرح می کند و می گويد، همه صوفيه به 

اميرالمؤمنين می رسند.»

ــاره کرديم کلمات سيد بن طاووس اوال نقل قول  چنان که اش
ــت، و ثانيا از باب احتجاج و استدالل کردن بر ضد  از فخر رازی اس
ــت که خودش قبول دارد، کلمات سيد  ــيله مطالبی اس خصم به وس
ــن طاووس در کتاب طرائف خود چنين  ب

است:
ــر الرازی  ــد ذکر محمد بن عم «وق
ــری وهو من  ــن خطيب ال ــروف باب المع
أعظم علماء األشعرية صاحب التصانيف 
الکثيرة طرفا منها أيضا يقول فی الکتاب 
ــتورا لولده وسماه  الذی صنفه وجعله دس
ــل الخامس  ــی الفص ــاب األربعين ف کت
ــعة والثالثين فی بيان  من المسألة التاس
أفضل الصحابة بعد رسول اهللا ص و يورد 
عشرين حجة فی أن علی بن أبی طالب 
أفضل الصحابة بعد رسول اهللا. يقول فی 
ــة منها ما هذا لفظه إن عليا  الحجة الثالث
ــم الصحابة واألعلم أفضل وإنما  کان أعل
قلنا إن عليا کان أعلم الصحابة لإلجمال 
ــا اإلجمال فهو... قال علی  والتفصيل. أم
ــادة  ــرت لی الوس ــن أبی طالب  لو کس ب
ــوراة بتوراتهم ، على  ــل الت لحکمت أله
ــاه ومنها علم الفصاحة ومعلوم أن  ما نقلن
واحدا من الفصحاء الذين بعده لم يدرکوا 
ــه وال القليل من درجته ومنها علم  درجت
النحو ومعلوم أنه إنما ظهر منه وهو الذی 
ــود الدؤلی إليه ومنها علم  أرشد أبا األس
ــب جميع  ــة الباطن ومعلوم أن نس تصفي
الصوفية ينتهی إليه ومنها علم الشجاعة 
وممارسة األسلحة ومعلوم إن نسبة هذه 
ــوم ينتهی إليه. فثبت بما ذکرنا أنه ع  العل
ــتاذ العالمين بعد محمد ص فی  کان أس

وجـود خانقاه در شـيعه، از اسـاس 
كذب است و هر عامى اى مى داند كه 
خانقاه و خرقه در ميان اعالم شـيعه 
بدتر از بتكده و ميكده بوده و هست. 
اولين خانقاه به شهادت خود صوفيه 
در قـرن چهـارم هجـرى و توسـط 
اميرى مسـيحى در رمله شـام براى 
صوفيان سـاخته شـد. مى نويسـند: 
«اميرى ترسـا به شـكار رفته بود در 
راه دو تـن را ديـد از ايـن طايفه كه 
فرا هم رسـيدند و دسـت در آغوش 
يكديگر كردند و هم آنجا بنشسـتند 
و آنچـه داشـتند از خوردنـى پيـش 
نهادنـد و به خوردنى. آنـگاه برفتند، 
امير ترسا را معامله و الفت ايشان با 
يكديگر خوش آمد. يكى از ايشان را 
طلب كرد و پرسيد آن كى بود؟ گفت 
ندانم، گفت از كجابود؟ گفت ندانم، 
گفـت ترا چـه بود؟ گفـت هيچ چيز. 
اميـر گفـت: پس اين چـه الفت بود 
كه شـما را با يكديگر بود؟ درويش 
گفت: اين مارا طريقت اسـت، گفت 
شما را جايى هسـت كه آنجا فراهم 
آييد؟ گفت نى. گفت: پس من براى 
شما جايى سـازم تا با يكديگر آنجا 
فراهم آييد. پـس آن خانقاه به رمله 

بساخت.»
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ــريفة وإذا ثبت أنه  ــع الخصال المرضية والمقامات الحميدة الش جمي
ــول اهللا ص وجب أن يکون أفضل الخلق  کان أعلم الخلق بعد رس
  ونلَمعال ي ينالَّذو ونلَمعي ينــتَوِی الَّذ سلْ يــده لقوله تعالى  قُلْ ه بع
۶۶.« جاترد لْمأُوتُوا الْع ينالَّذو م وقوله تعالى  يرفَعِ اُهللا الَّذين آمنُوا منْکُ
مرحوم سيد در اين جا به نقل از فخر رازی، علم تمام فرقه های 
ــی به امير المؤمنين  ــن ـ حتی بزرگان خوارج ـ را هم منته متکلمي
ــتدالل می کنند  ــان از همين جا اس ــالم می داند، البد ايش عليه الس
ــتند به امير  ــالم حتی خوارج حق، و مس که پس تمام فرقه های اس
ــر رازی هم اين مطلب را قبول  ــن اند! در حالی که خود فخ المؤمني

ندارد. مرحوم سيد از فخر رازی نقل می کنند:
«وأيضا فجميع فرق المتکلمين ينتهی آخر نسبهم فی هذا العلم 
ــعرية فکلهم  ــهم إليه وأما األش ــبون أنفس إليه أما المعتزلة فهم ينس
منتسبون إلى األشعری وهو کان تلميذا ألبی على الجبائی المعتزلی 
وهو منتسب إلى أمير المؤمنين وأما الشيعة فانتسابهم إليه ظاهر. وأما 
الخوارج فهم مع غاية بعدهم منتسبون  إلى أکابرهم وأولئک األکابر 
ــوا تالمذة علی بن أبی طالب ع فثبت إن جمهور المتکلمين من  کان
ــن أبی طالب وأفضل فرق األمة  ــالم کلهم تالمذة علی ب فرق اإلس
ــون وکان هذا منصبا عظيما فی الفضل... قال عبد المحمود  األصولي
ــد روى فی هذا الکتاب من الفضائل لعلی  فهذا آخر کالم الرازی وق
ــرح  ــب والخصائص الجليلة ما قد تقدم ش ــن أبی طالب ع والمناق ب

بعضها عنهم من کتبهم».۶۷ 
 «در همين دوره، برادر سيد بن طاووس با ابن حمويه 

که جزو بزرگان تصوف است عقد اخوت بسته است.» 

ــنى است و البد در نظر ايشان احمد بن طاووس  ابن حمويه س
هم سنى  بوده است كه با او عقد اخوت بسته است!

 خواجه طوسى متكلم يا فيلسوف؟!
ــخصيت بزرگ ديگری که در اين قرن وجود دارد،  «ش

ــی است.  جناب خواجه نصير الدين طوس
... خواجه نصير الدين رسمًا عارف است. 
يعنی وحدت وجودی بسيار رک و راست 
ــاز و انجام  ــت. کتاب آغ ــی اس و صريح
ــه بفرماييد، اولين  ــان را اگر مالحظ ايش
ــت: سپاس آفريدگاری  جمله اش اين اس
ــام همه به  ــت و انج ــه آغاز همه اوس ک
ــت.  ــت بلکه خود همه اوس ــت اوس دس
ــراف که مقامات  در کتاب اوصاف االش
عارفين را بيان می کند، در آخر به بحث 
فنا می رسد. حتی ايشان فصل اتحاد هم 
ــا از کلمه اتحاد فراری  دارد. معموالًعرف
ــی دوئيت دارد.  ــتند چون بار معناي هس

ــق حالج دفاع  ــاد دارد و از انا الح ــان فصل فنا و اتح ايش
ــانی بايزيد دفاع می کند و  ــبحانی ما اعظم ش ميکند و از س
ــه اينها ظن بد نبر. مطالب اينها حق  مفصالً می گويد که ب

است و...»

بسيار نادانی است که کسی متکلم محقق و متبحر بی نظير در 
ــفه خواجه نصير الدين طوسی را از جهت عقيده فيلسوف بداند  فلس
ــد به صوفی! فرق ما با اهل سنت در چيست؟ بدون شک  تا چه رس
ــقيفه و  ــنت س در اصول اعتقادی مکتب. زيرا اصول مکتب اهل س
ــيعه در اين ها با  ــت و ش عدم عصمت امام و مکتب خالفت و... اس
ــت. همين طور اصول و مبانی فالسفه هم عبارت  آن ها مخالف اس
ــم حدوث ذاتی) و صدور اشياء از ذات  ــت از قدم عالم (و لو به اس اس
ــبيه،  ــيا، و وحدت وجود، و جبر، و تش خدا، و ظهور خدا به صورت اش
ــيعه و از جمله  ــنخيت، و قاعده الواحد و... و علمای تراز اول ش و س
مرحوم خواجه نصير الدين در تمام اين ها در کتاب تجريد االعتقاد با 
ــفه به شدت مبارزه کرده است! و با صرف نظر از اينکه عبارت  فالس
ــخ آن موجود نيست، معنای  ابتدای کتاب آغاز و انجام در برخی نس
ــود فهميده ايد. معنای واضح آن  ــاس افکار باطل خ آن را نيز بر اس
ــلم خواجه در تجريد االعتقاد، و نيز  مخصوصا با توجه به عقايد مس
ــت که از  ــی و غير اعتقادی بودن کتاب آغاز و انجام، اين اس اخالق
ــت، نه اين که جز ذات  ــلطنت جز او هيج نيس جهت حاکميت و س
ــفه و عرفا و متصوفه فکر  ــچ چيزی نبوده و آن طور که فالس او هي

می کنند هر جماد و حيوانی حصه ای از وجود خدا باشد! 
از درخشنده ترين نقاط کتاب کشف المراد اين است که مرحوم 
ــدت مخالفت می کند. مانند  ــفی به ش خواجه با مهمترين مبانی فلس
ــوی اهللا و بطالن قاعده الواحد ال  ــاله حدوث عالم و مطلق ماس مس
ــم از ذات احديت و اثبات  ــه اال الواحد در مورد صدور عال ــدر عن يص
ــفه برای اثبات جبر و اثبات معاد  ــبهات فالس ــخ به ش اختيار و پاس

جسمانی و امکان خلق عالم ديگر و ابطال نظريات فالسفه.
عده ای برای استدالل بر فيلسوف بودن خواجه می گويند خواجه 
ــش الهيات بالمعنی االعم و بحث وجود و عدم و امکان  در اول کتاب
ــت و جوهر و عرض را  و وجوب و ماهي
آورده است و سپس وارد الهيات بالمعنی 
ــت! در حالی که فارق  ــده اس االخص ش

بين فيلسوف و متکلم اين نيست.
ــاب خواجه  ــن که جن ــًا بر اي مضاف
ــد اول کتاب تجريد  ــن دو مقص در همي
ــفه را باطل  االعتقاد اصول عقايد فالس
ــان را باطل  ــات ايش ــد و نظري می نماي

می داند.
ــرح کرده  ــارات را هم ش خواجه اش
ــت اما اين کار وی به خاطر معارضه  اس
ــت نه اينکه مبانی  با فخر رازی بوده اس
ــارات را پذيرفته باشد. خود در  کتاب اش

مسـتر همفـر جاسـوس انگليس در 
كشورهاى اسالمى در خاطرات خود 
برنامه دولت انگلسـتان را در رابطه 
بـا اسـالم اين گونـه بيـان مى كند: 
«گسـترش همـه جانبـه خانقاه هاى 
دراويش، تكثير و انتشـار رساله ها و 
كتابهائـى كه مردم عـوام را به روى 
گردانـدن از دنيـا و مافيها و گوشـه 
گيرى سـوق مى دهد. ماننـد مثنوى 

مولوى و احياء العلوم غزالى.»
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ــه من فقط  ــاره می کند ک اين کتاب اش
ــا عقيده من  ــارحم و به مطالبی که ب ش
ــدارم. و اال قصد  ــت کاری ن مخالف اس
خواجه در آن کتاب تبيين اعتقادات خود 
ــمتی از آن  ــوده تا آنجا که در قس وی نب
ــی  ــترطت على نفس ــد: «انی اش می گوي
ــی صدر هذه المقاالتـ  أن ال أتعرض  ف
لذکر ما أعتمده ـ فی ما أجده مخالفا لما 

أعتمده.»۶۸ 
ــه برخی بدون تأمل  علی رغم اين ک
ــر الدين را به عنوان  مرحوم خواجه نصي
ــانند،  ــند و می شناس ــوف می شناس فيلس
ــد االعتقاد وی  ــه کتاب تجري مراجعه ب
ــت، و وی آن  ــه مهم ترين کتاب اوس ک
ــته  را به عنوان عقايد برهانی خود نگاش
ــه وی از  ــان می دهد ک ــت کامال نش اس
ــی و  ــان آرای برهان ــن مدافع بزرگ تري
ــخت  وحيانی کالمی، و از مخالفان سرس
آرای موهوم فلسفی مانند اعتقاد به قدم 
و ازليت عالم، قاعده الواحد و صدور عالم 

از ذات باری تعالی، جبر، و... می باشد.
ــراد  الم ــف  کش در  ــی  حل ــه  عالم
ــفه اين را  ــا صريحًا می گويد فالس باره
ــان مخالف با  ــد ولی اعتقاد ايش می گوين
مبانی قواعد اسالميه است. البته يادمان 
ــد که کفر بودن عقيده مالزمه ای با  باش
ــا  ــر بودن صاحب آن ندارد و چه بس کاف
ــل نمی داند چه می گويد. بله اگر  خود قائ
کسی بفهمد دارد خالف قرآن و روايات  

می گويد کافر می شود.
ــای خواجه نصير  ــما اگر نامه ه  «ش

ــد، تعابيری را که  ــه صدرالدين قونوی را نگاه کني الدين ب
ــت، نه  ــه در مورد صدر الدين قونوی به کار برده اس خواج
ــت بلکه  ــيعه مخلص اس ــط تعابيری مختص به يک ش فق

تعابيری است که مختص يک عارف کامل است.» 

ــت که  ــره اس ــه اين از کماالت مرحوم خواجه قدس اهللا س البت
ــمنان او را با لقب کلب نام می برند ايشان با کمال  در زمانی که دش
ــان با اين تعبيرات ياد می فرمايد اما اگر  متانت و وقار و ادب از ايش
ــان وی بدانيد البد  ــانه تأييد عقايد مخاطب ــما اين تعبيرات را نش ش
ــال او مانند ديگر بنيان  ــنی هم بدانيد زيرا قونوی و امث بايد او را س
ــيد شرف الدين  ــنی هم بودند! مرحوم س گذاران عرفان و تصوف س
ــری که عالم  ــليم بش ــيخ س در کتاب المراجعات با مخاطب خود ش

ــيار محترمانه و با القابی  ــنی است بس س
بی نظير چندان برابر آن چه که در کالم 
خواجه نسبت به مخاطبان منحرف وی 
ــت البد شما از  ــت ياد کرده اس آمده اس
ــيد  ــتفاده می کنيد که س اين تعبيرات اس

شرف الدين هم سنی بوده اند!

«و خواجه نصير هم برای 
خودش وزير دربار بوده است و 
ــه و احترامات  ــا فضای تقي فض
ــت. در فضای  ــات نيس و تعارف
تعارفات هم چنين الفاظی الزم 
ــخصيتی  ــن ش ــت. ... چني نيس
ــای  ــًا در رواج گرايش ه طبيعت
ــان  ــی در جه ــی و صوف عرفان
تشيع تأثير بسيار زيادی داشته 

است.»

ــانی که  بلکه يکی از بزرگترين کس
ــارت  ــتن دوران تقيه و اس پس از گذش
ــفی مزاج  ــگ حکومت های فلس در چن
ــدت به قلع و قمع مبانی  اسماعليه به ش
صوفيه پرداخت خواجه طوسی اعلی اهللا 

مقامه بود.۶۹

«يکی ديگر از اين بزرگان، 
کمال الدين ميثم بحرانی شارح 
ــت. در  ــت اس نهج البالغه اس
ــان  احواالت او گفته اند که ايش
ــغول به تحصيل علوم  ابتدا مش
رسمی بود و فلسفه می خواند و 
بعد از مدتی ديد که اينها فايده 
ــد و خودش اهل خرقه است و  ندارد و رها کرد و صوفی ش

معتقد است که خرقه صوفيه به ائمه برمی گردد.» 

سخنان فوق کامال خالف واقع و بی اساس است!

ــی از حاالت کمال الدين ميثم را مرحوم سيد  «گزارش
ــرار ص ۴۹۷ و ۴۹۸ آورده است.  حيدر آملی در جامع االس
ــوف الربانی معروف است. قبل  ــان در تاريخ به الفيلس ايش
ــت. بزرگترين  ــم صاحب کرامات و آثاری بوده اس از آن ه
ــتم، عالمه حلی است. در باره خود  ــخصيت در قرن هش ش
ــده است. بنده تا  عالمه حلی گرايش های عرفانی ثابت نش

مرحـوم شـيخ آقـا بـزرگ تهرانـى 
مى نويسد كه رحمت على  شاه نعمت 
اللهـى شـيرازى (از اقطاب صوفيه)، 
در كتـاب طرائق الحقائـق كه آن را 
در احوال مشـايخ صوفيـه، و احياى 
رسوم ايشان نوشته است، سيد ابن 
طـاوس و برادرش أحمد و فرزندش 
عبـد الكريـم و ابن فهد و شـهيد و 
مجلسـى اول و دوم و غيـر ايشـان 
را از صوفيه شـمرده اسـت! سپس 
مرحوم شـيخ آقا بـزرگ تهرانى، در 
مورد كسـانى كه اين بـزرگان را به 
مى فرمايد:  داده انـد  نسـبت  تصوف 
«ايـن مطلـب امـر بسـيار عجيب و 
شـگفتى اسـت كه از ايشـان سـر 
زده اسـت! زيرا تصوفـى كه به اين 
بـزرگان مثل ابن فهـد و ابن طاوس 
و خواجه نصير الدين و شهيد ثانى و 
بهائى و غيرهم نسبت داده مى شود 
جز انقطاع به سوى خالق جل شانه، 
و زهـد در دنيـا، و اسـتغراق در حب 
چيـز  آن  أشـباه  و  تعالـى  خداونـد 
ديگرى نيسـت، و آن تصوفى نيست 
كـه به بعضى از صوفيه نسـبت داده 
مى شـود كه به فسـاد اعتقـاد مانند 
قول به حلول و وحدت وجود و شـبه 
آن معتقدند، و يا اعمال مخالف شرع 
فاسـدى دارند كه بسيارى از ايشان 
در مقـام رياضت يا عبادت و غير آن 

مرتكب آنها مى شوند!»
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ــان نيافته ام. ولی چون ايشان در دامن  به حال در آثار ايش
ــخصيت (ابن طاووس و خواجه نصير و کمال  ــه ش اين س
ــده است. ارادت بسيار زيادی به اينها  الدين ميثم) بزرگ ش

دارد.»

ــه بزرگوار ارادت داريم مخصوصا  ــك ما هم به اين س بدون ش
ــال صوفيه را بر باد  ــاس عقايد و بدعت هاى امث ــه خاطر اينكه اس ب

داده اند.
ــت كه كسى  ــتدالل باطل، مثل اين اس مضافا بر اينكه اين اس
ــورد جناب ابراهيم بن محمد، فرزند بزرگوار مال صدرا ـ كه به  در م
ــود مال صدرا هم كاملتر و عالمتر بوده  ــح برخى علما از پدر خ تصري
ــان در دامن مال صدرا  ــت (تتميم امل اآلمل)ـ  بگويد: چون ايش اس
ــلم  ــت البد به عقايد پدرش ارادت دارد! با آنكه مس ــده اس بزرگ ش
است ايشان در تصوف و حكمت از سرسخت ترين مخالفان روش و 
عقايد پدر خود مال صدرا بوده است تا آنجا كه او را نسبت به پدرش 
(يخرج الحى من الميت) مانند زنده اى دانسته اند كه از مرده اى چون 

مالصدرا پيدا شده است!70 
ــه جبهه گيرى  ــى... مطلقًا در برابر صوفي «عالمه حل

نمى كند و با صوفيه همكارى مى كردند؛ 
ــان  ــه ما جايى نديديم كه خود ايش گرچ
اهل عرفان باشند يا گرايش هاى تصوف 
داشته باشند. ... ديدگاه ايشان نسبت به 
ــت كه حكمت فقه اكبر  حكمت اين اس
است و علوم عقلى اهميت بسيارى دارد. 
ــه در ضمن علومى كه  ــوم عالم ... مرح
تعلمش حرام است، از فلسفه نام مى برند. 
ــفه جايز نيست. اين  مى فرمايد تعلم فلس
نكته باعث شده است كه كسانى عالمه 
ــفه جا بزنند.  ــف مخالفين فلس را در ردي
متأسفانه صدر و ذيل عبارات و قرائن را 
ــفه  نگاه نمى كنند و فقط يك كلمه فلس
ــتجو مى كنند و  ــا كامپيوتر جس ــه ب را ك
ــد را فورا جدا  ــارش يك بدگويى باش كن
ــرده و به عنوان نظر يك بزرگ اعالم  ك

مى كنند.»
"عالمه حلی" در کتاب "کشف  الحق 

و نهج  الصدق" می  فرمايد:
ــب  ــنی مذه ــان س ــی صوفي «برخ
ــت،  ــد: "خداوند نفس وجود اس ــه ان گفت
ــت". و اين  ــر موجودی همان خداس و ه
مطلب عين کفر و الحاد است. و حمد مر 
ــی را که ما را به پيروی از اهل بيت  خداي

عليهم السالم ـ نه پيروی از نظرات گمراه کننده ـ فضيلت و برتری 
بخشيد.»۷۱

ــاس تاليفات و تعليمات صوفيه اثبات قدم عالم تحت عنوان  اس
ــش برای اثبات وحدت وجود و جبر  ــط انداز حدوث ذاتی، و کوش غل
ــت، در حالی که بزرگانی مانند خواجه  ــنخيت و... اس ــبيه و س و تش
ــن مخالفان عقايد  ــی و فاضل مقداد، از بزرگتري ــر و عالمه حل نصي
ــند. برای نمونه مرحوم عالمه، در شرح کالم أبو إسحق  فوق می باش
ــد به صوفيه! ـ خصوم و  ــفه را ـ تا چه رس نوبختی رحمه  اهللا فالس

دشمنان مسلمين می شمارد و می فرمايد:
ــًا عظيمًا وضبط  ــوا فی ذلک اختالف ــم؛ إن الناس اختلف «واعل
ــلمين  أقوالهم: إن العالم إما محدث الذات والصفات، وهو قول المس
ــون قديم الذات  ــوس، وإما أن يک ــارى واليهود والمج ــة والنص کافّ
ــس، وثاميطوس، وأبی نصر،  ــطو، وثاوفرطي والصفات، وهو قول أرس
ــماوات قديمة بذاتها وصفاتها  ــينا.. فإنهم جعلوا الس وأبی علی بن س
ــا بنوعها قديمة، بمعنى أن کل حادث  ــرکات واألوضاع، فإنه إالّ الح

مسبوق بمثله إلى ما ال يتناهى.»
نيز سيد مهنّا از مرحوم عالمه می پرسد:

ــيدنا فی من يعتقد التوحيد والعدل والنبوة واإلمامة  «ما يقول س
لکنّة يقول بقدم العالم ؟ ما يکون حکمه 
فی الدنيا واآلخرة ؟ بين لنا ذلک،أدام اّهللا  

سعدک وأهلک ضدک.»
و ايشان پاسخ می دهند:

«من اعتقد قدم العالم فهو کافر بال 
ــلم والکافر  خالف؛ ألن الفارق بين المس
ــرة حکم باقی  ــه فی اآلخ ــک، وحکم ذل

الکفار باإلجماع.»
و محقق طوسی رحمه  اهللا در کتاب 

فصول می فرمايد:
ــود الممکن من  ــت أن وج « قد ثب
ــاده ال يکون موجودًا،  ــره، فحال إيج غي
ــون  فيک ــود،  الموج ــاد  إيج ــتحالة  الس
ــبوق بعدمه  معدومًا، فوجود الممکن مس
ــمى: حدوثًا، والموجود:  وهذا الوجود يس
ــوى الواجب من  ــا س ــکل م ــًا، ف محدث
ــتحالة الحوادث  الموجودات محدث، واس
ــفی ـ ال  ــى أول ـ کما يقوله الفلس ال إل
يحتاج إلى بيان طائل بعد ثبوت إمکانها 

المقتضی لحدوثها.»
ــى "قدس سره" در  نصير الدين طوس

"تجريد االعتقاد"می فرمايد:
«وال قديم سوى اّهللا  تعالى.»

ــره" در شرح  و عالّمه حلّى "قدس س
آن می فرمايد:

دينانى: 
«من عقالنيت ابن سـينا را از منصور 
حالج جـدا نمى دانم. تاريخ فلسـفه 
اسالمى، بسط سخن انا الحق حالج 
اسـت. مالصدرا شارح منصور حالج 
است. اساس فلسفه اسالمى، بحث 
وجود و وحدت وجود مى باشـد. ابن 
سينا وحدت وجودى است. مى گويد: 
مـا با تأمل در وجود بـه چيز ديگرى 
براى اثبات خـدا نياز نداريم. برهان 
صديقيـن را براى اولين بار او مطرح 
كرده اسـت. اصًال ابن سـينا رئيس 
سـهروردى  اسـت.  االشـراقيين 
هـم وحـدت وجـودى اسـت. البتـه 
سهروردى به جاى وجود از نور حرف 
مى زند. مالصدرا هم درست است كه 
بيشـتر روى وحدت تشكيكى تأكيد 
مى كند؛ امـا وقتى از لحاظ انديشـه 
اوج مى گيـرد، بـه وحدت شـخصى 
وجود قائل مى شـود. به همين دليل، 
بنده تاريخ فلسـفه اسالمى را بسط 

سخن حالج مى دانم». 
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ــی ذلک جماعة کثيرة،  «قد خالف ف
أما الفالسفة فظاهر لقولهم بقدم العالم... 
ــة، ألن کل ما  ــذه المذاهب باطل وکل ه
سوى اّهللا  ممکن، وکل ممکن حادث.»۷۲

و می فرمايد:
«و اعلم أن أکثر الفالسفة ذهبوا إلى 
ــو العقل األول و...  ــول األول ه أن المعل
ــليم  إذا عرفت هذا الدليل فنقول بعد تس
أصوله إنه إنما يلزم لو کان المؤثر موجبا 
أما إذا کان مختارا فال فإن المختار تتعدد 
ــيأتی الدليل على أنه  ــاره و أفعاله و س آث

مختار.»
ــرام فی علم  ــة الم ــاب نهاي و در کت

الکالم می فرمايد:
«القسمة العقلية منحصرة فی أقسام 

أربعة:
األول: أن يکون العالم محدث الذات 
والصفات وهو مذهب المسلمين وغيرهم 

من أرباب الملل وبعض قدماء الحکماء.
الثانی: أن يکون قديم الذات والصفات، وهو قول أرسطو وجماعة 
ــيخ الرئيس،  ــن القدماء، ومن المتأخرين قول أبی نصر الفارابی وش م
قالوا: السماوات قديمة بذواتها وصفاتها إالّ الحرکات واألوضاع فإنها 
ــخصها، والعناصر الهيولى منها قديمة بشخصها،  قديمة بنوعها ال بش
وصورها الجسمية قديمة بنوعها ال بشخصها، والصور النوعية قديمة 

بجنسها ال بنوعها وال بشخصها.»
و فاضل مقداد رحمه  اهللا می فرمايد:

«إن القول بقدم غير اّهللا  کفر باإلجماع».
نيز عالمه بزرگوار حلی در نهج  الحق, صفحه ۱۲۵, می  فرمايد:

ــت که خداوند قادر  ــالم و فلسفه اين مسأله اس «فارق بين اس
نبوده و مجبور باشد, و اين همان کفر صريح است.»۷۳

مشائى يا صدرايى يا هيچ كدام؟!
«فلسفه در آن دوره به معنای فلسفه مشايی بوده است 
و نه به معنای هستی شناسی عقلی. عالمه هستی شناسی 
ــرف علوم می داند ولی فلسفه مشايی  عقلی را به عنوان اش
ــت که  ــج تا عامل، جزو علومی بوده اس ــه خاطر چهار پن ب
ــاء عالم مثال  ــفه مش بزرگان ما از آن فراری بودند. در فلس
ــی را به عنوان  ــفه مشائی هيئت بطلميوس را منکرند. فلس
ــت و خرق افالک  ــی از پيش فرض هايش پذيرفته اس يک
ــکل پيدا  ــئله معراج مش ــز نمی دانند لذا در مس ــم جاي را ه
ــئله معاد مشکل پيدا می کردند. در فلسفه  می کردند. با مس
مشاء، علم خداوند به جزئيات، به حسب ظاهر نشدنی است 
ــفه مشائی، اثبات اينکه خداوند جزئيات  يعنی با مبانی فلس

ــت. لذا  ــکل اس ــد مش را می دان
ــر همين که  ــی را به خاط بوعل
ــات انکار  ــدا را به جزئي علم خ
ــر می کردند. در  ــرد تکفي می ک
فلسفه مشائی گزاره هايی است 
ــلمات دينی ما سازگار  که با مس
ــت. انکار فلسفه مشائی به  نيس
ــری، به  ــک نحله فک عنوان ي
ــی  شناس ــتی  هس انکار  معنای 
عقلی نيست. کما اينکه بزرگان 
ما هم ده ها نحله فلسفه شرقی 
ــکار می کنند، اما  ــی را ان و غرب
ــتی شناسی عقلی  با اصل هس
ــمندی عقل کسی  و اصل ارزش
ــد. لذا مرحوم عالمه  در نمی افت
را نبايد مخالف فلسفه دانست.»

بدون شك هستى شناسى عقلى را 
ــكار كرد، اما در پرتو هدايت هاى  نبايد ان
ــا علما و متكلمان ما انجام  ــارف مكتب وحى كه اين كار را دقيق مع
داده اند نه فالسفه و عرفايى كه اوهام و وخياالت يونانيان را به جاى 

مطالب عقلى مى پندارند.
لذا يونس بن عبدالرحمن مى گويد: «به امام كاظم عليه  السالم 
عرض كردم: توحيد الهى را چگونه بشناسيم؟ فرمودند: يا يونس، ال 
تَكونَنَّ مبتدعا، َمْن نََظَر بَرأَيِه َهلََك، َوَمْن تََرَك أَهَل بيِت نبيِِّه، َوَمْن 
ــى  ــاَب اهللاِّ َوَقْوَل نَبيِِّه َكَفَر.»74 «در علم توحيد و خداشناس تََرَك كت
ــزن، هر كس  ــا پاى خود گام م ــاش و در اين راه ب ــذار مب بدعت گ
ــد و  ــده اش را به رأى و نظر خويش برگزيند، هالك خواهد ش عقي
ــد و هر كس  هر كس اهل بيت پيامبرش را واگذارد گمراه خواهد ش

كتاب خدا و گفتار پيامبرش را وانهد كافر خواهد شد.»
ــزد متكلمانى چون عالمه  ــفه را ن ــن آقايان بزرگوار اگر فلس اي
ــيفتگان عقايد فلسفى، و مى دانستند كه  حلى مى خواندند و نه نزد ش
ــند نه آنها كه فكرشان  ــفه ناقدان فلسفه مى باش متخصص در فلس
ــليم آن شده اند، به روشنى در  ــفه فراتر نرفته لذا تس از محدوده فلس
ــا هيچ يك از مطالب باطل و  ــفه امروز ما، نه تنه مى يافتند كه فلس
ــاء را كنار نگذاشته است، بلكه همه  ــفه مش خالف عقل و وحى فلس
ــل ديگرى هم بر آنها  ــته، و مطالب خالف و باط ــا را در بر داش آنه

افزوده است.
ــفه مانند  ــت، به كفر اركان فلس ــر چه براى رهايى از بن بس گ
ــينا اعتراف مى كنند، اما واقعيت اين است كه ظواهر برخى  بوعلى س
ــفه مشاء سازگار با دين مى نمايد لذا اگر هم كسى از  از مطالب فلس
ــود كه به فلسفه اندكى روى خوش نشان دهد به خاطر  علما پيدا ش
ــت (همانطور كه زمانى كه حضرت  ــفه مشاء اس همين ظواهر فلس
آيت اهللا بروجردى از درس فلسفه آقاى طباطبايى مؤلف الميزان در 

مولوى گويد:
«پس به هر دورى وليى قائم اسـت 

تا قيامت آزمايش دائم است 
پـس امام حـى قائم آن ولى اسـت 
خواه از نسل عمر خواه از على است 
مهدى و هادى وى اسـت اى راه جو 

هم نهان و هم نشسته پيش رو» 
بايزيد بسطامى مى گويد: 

«ان لوائـى اعظـم من لـواء  محمد. 
«پرچم من از پرچم محمد عظيم تر 

است.»
شاه نعمت اهللا ولى كرمانى گويد: 

«نعمت اهللا در همه عالَم يكى است  
الجرم او سيد هر دو سراست» 

و باز گويد: 
«سيدم از خطا چو معصومم    

هر چه بينم صواب مى بينم» 
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قم جلوگيرى فرمودند، نسبت به فلسفه 
ــيت نداشتند) ولى  مشاء اين قدر حساس
ــى امروز  ــه و صدراي ــفه صوفيان در فلس
ــده است  ديگر پرده ها كامال باال زده ش
ــلم عقلى  و مخالفتهاى آن با اصول مس
ــتر و  ــات دينى به مراتب بيش و ضروري
ــانى كه با  ــت لذا حتى كس نمايان تر اس
ــاء اندكى با مسامحه برخورد  فلسفه مش
ــفه  ــت تمام با فلس ــا قاطعي ــد ب كرده ان
ــارزه كرده اند و  ــروزى مب صدرايى و ام
جاى تعجب بسيار است كه ايشان كامال 
بر عكس استدالل كرده و كامال مطالب 

را وارونه بيان مى كند!
ــيفتگان  ــر اين كه ديگر ش جالب ت
ــينا، تا  ــفه معترفند كه حتى ابن س فالس
ــران  ــه مالصدرا، همه مفس ــد ب چه رس
عقيده وحدت موجودى و خدايى حالجند:

ــدا نمى دانم.  ــينا را از منصور حالج ج ــن س ــن عقالنيت اب «م
ــخن انا الحق حالج است. مالصدرا  ــفه اسالمى، بسط س تاريخ فلس
ــالمى، بحث وجود و  ــت. اساس فلسفه اس ــارح منصور حالج اس ش
ــينا وحدت وجودى است. مى گويد: ما  وحدت وجود مى باشد. ابن س
ــا تأمل در وجود به چيز ديگرى براى اثبات خدا نياز نداريم. برهان  ب
ــينا  ــت. اصًال ابن س ــن را براى اولين بار او مطرح كرده اس صديقي
ــراقيين است. سهروردى هم وحدت وجودى است. البته  رئيس االش
ــهروردى به جاى وجود از نور حرف مى زند. مالصدرا هم درست  س
ــكيكى تأكيد مى كند؛ اما وقتى از  ــتر روى وحدت تش است كه بيش
ــه اوج مى گيرد، به وحدت شخصى وجود قائل مى شود.  لحاظ انديش
ــط سخن حالج  ــالمى را بس ــفه اس به همين دليل، بنده تاريخ فلس

مى دانم».75 
ــكال ما از همان ابتدا تا انتهاى فلسفه مشاء مى باشد كه  لذا اش
ــت و عقول مجرده اى درست كرد كه  عالم را صادر از ذات خدا دانس
ــت. و اشكال ما از  به دليل عقلى و نقلى و برهانى تمامش اوهام اس
همان ابتدا تا انتهاى فلسفه اشراق و حكمت متعاليه است كه تصريح 
نمودند عالم عين ذات خدا است و... هيچ كدام از اين مكاتب حرفى 
ــان فرقى نيست و  غير از ديگرى ندارند، در جوهره و متن اعتقاداتش
تنها در اسم  فرق دارند، اگر فلسفه مشاء تنها بيست درصد به مطالب 
ــرع و عقل تصريح مى كرد و مى گفت تنها عالم مجردات  خالف ش
ــت مالصدرا آمد و گفت تمام عالم عين  ــده اس از ذات خدا صادر ش

ذات خداست!
ــت كه با صرف نظر از مراجعه به آنچه  ــوف اين اس مبناى فيلس
ــى  ــه فرموده اند خودم اصول را پيدا مى كنم! اگر هم كس ــا و ائم انبي
ــتدالل كرد براى توجيه و حمل  مانند مالصدرا به قرآن و روايات اس
آن ها بر دريافت هاى خود او و عقايد باطل فالسفه است كه خود اين 

كار اشكال دومى است كه بر او مى شود.
ــفه  ثانيًا چنانكه بارها گفته ايم فلس
عقلى و برهانى نيست بلكه هميشه اسم 

عقل و عقالنيت را يدك مى كشد.

فلسفه بوعلى كجا و كالم مرحوم 
شيخ مفيد و طوسى كجا؟!
ــفه  فلس ــی  بوعل ــی  «وقت
ــطو را تدوين و عرضه کرد،  ارس
بساط نظرات کالمی شيخ مفيد 
ــی برچيده شد. به  و شيخ طوس
ــم که می رسيم، ديگر  قرن شش
ــيخ طوسی و شيخ مفيد  آرای ش
ــود و  ــی گم می ش ــه طور کل ب
ــادات چيزی  ــی در اعتق هر کس

می نويسد، مطالب ارسطو و بوعلی را می نويسد.» 

ــيعی با  ــه متکلمان بزرگوار ما در تمام طول تاريخ عقايد ش بلک
ــرک آلود و خالف ضروری  ــت تمام و اتحاد کامل با عقايد ش قاطعي

فالسفه و عرفا و متصوفه مبارزه کرده اند.
ــی ممکن است که نسبت به  ــخنی تنها از کس صدور چنين س
ــدای دوران ائمه  ــيعی از ابت ــارف الهيه در کتب متقن کالمی ش مع
عليهم السالم تا امروز کامال بيگانه و بی خبر باشد، کمترين مراجعه 
به کتاب های کالمی شيعه و مخالفت های ايشان با نظريات فلسفی 
در قبل و بعد از بوعلی، بطالن سخنان ايشان را کامال آشکار می کند.

تنها يکی از نظرهای کالمی بوعلی ـ با صرف نظر از انحرافاتی 
ــم از ذات خدا، و جبر و... از او  ــأله قدم عالم، و صدور عال که در مس

نقل کرديم ـ اين است که:
ــينا، عمر را از اميرالمؤمنين علی عليه  شيخ الفالسفه ابوعلی س
ــد: «اگر امر امامت و خالفت دائر  ــالم عاقل تر می داند و می گوي الس
ــت مدارتر باشد و ديگری  ــد که يکی عاقل تر و سياس بين دو نفر ش
ــود، و آن کس که  ــت مقدم ش عالم تر، بايد آن کس که عاقل تر اس
ــردد، همان طور که عمر و علی  ــت وزير و کمک کار او گ عالم تر اس

چنين کردند!»
اينک نص کالم او را ببينيد: «فصل فی الخليفة واالمام ووجوب 
ــارة إلى السياسات والمعامالت واالخالق... والمعول  طاعتهما، واالش
ــطا فی الباقی  ــن االيالة، فمن کان متوس ــه االعظم العقل وحس علي
ــی البواقی وصائرا إلى  ــا فی هذين بعد أن ال يکون غريبا ف ومتقدم
أضدادها، فهو أولى ممن يکون متقدما فی البواقی وال يکون بمنزلته 
ــا، ويعاضده، ويلزم  ــارک أعقلهم ــن. فيلزم أعلمهما أن يش فی هذي

أعقلهما أن يعتضد به ويرجع إليه، مثل ما فعل عمر وعلى ».۷۶ 
ــاطين  البته مدافعان صوفيه حق دارند که از بوعلی در مقابل اس
ــی،  ــيخ مفيد و طوس مکتب دفاع کنند! چرا که کامال می دانند که ش

ــات اختصاصی  ــه تمامی مقام صوفي
ــد متعال،  ــدگان خاص خداون برگزي
ــيعه را  برای هر  ــان معصوم ش امام
ــير و  ــلوک و س ــالکی در نتيجه س س
رياضت، قابل وصول می دانند. و البته 
اين همان چيزی اســت که مقتضای 
اصول مسلم اهل عرفان می باشد، و 
چنان که گذشــت ايشان صاحب آن 
مقام و سالک آن سير را قطب زمان 
ــن و زمان و ارواح  و متصرف در زمي
ــی اکوان  ــرايع و نفوس و تمام و ش

می شمارند.
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ــان و همان کسی را که برای  خدای ايش
ايشان نعره انا الحق سر داده است تکفير 
ــته  ــرده و در کفر و الحاد او کتاب نوش ک

اند!
ــت بدانند  ــان الزم اس ــر ايش ــا ب ام
ــت عليم  ــل بي ــمنان اه ــب و دش نواص
ــتند که مستقيما با  ــانی نيس السالم کس
ــمنی کنند،  ــالم دش اهل بيت عليم الس
ــيع و  ــه با ارکان تش ــانی اند ک بلکه کس
اساطين مکتب به دشمنی برخيزند. امام 
ــالم می فرمايند: ليس  ــه الس صادق علي
ــب لنا أهل البيت ألنک  الناصب من نص
ــال يقول أنا الناصب [ أبغض  لم تجد رج
ــدا وآل محمد و لکن الناصب من  ] محم
ــم تتوالونا و  ــو يعلم أنک ــب لکم وه نص
أنکم من شيعتنا.۷۷ «ناصبی کسی نيست 
ــمنی کند، زيرا تو  که با ما اهل بيت دش
ــی را نمی يابی که بگويد من  هرگز کس
ناصبی ام و با محمد و آل محمد دشمنی 
ــی است که با  می کنم! بلکه ناصبی کس
ــما در حالی که می داند از اهل واليت  ش

ما و شيعيان ما هستيد دشمنی کند»!

مختلـف  معانـى  واهـى  ادعـاى 
وحدت وجود!

ــدت موجود، يازده تا  ــه هر حال وحدت وجود و وح «ب
چهارده تفسير دارد. اينکه وحدت وجود يعنی چی، بعضی از 

معاصرين تا چهارده تا تفسير هم رسانده اند.»

ــفانه مدعای فوق نيز يکی از مدعاهای بسيار عوام فريب  متاس
ــت. کم ترين تأمل نشان می  دهد حقيقت معنای وحدت  متصوفه اس
ــت که: آنچه موجود  ــت، و آن همين اس وجود  يک چيز بيش تر نيس
است حقيقتی واحد است که نه آغازی دارد و نه انجامی و نه ابتدايی 
ــه آفريننده ای؛ بلکه همين  ــی، و نه خالقی دارد و ن ــه انتهاي دارد و ن
ــکلی در  حقيقت واحد هر لحظه به صورتی درمی آيد و هر آن به ش
ــيرهای مختلف برای وحدت وجود   ــت! ارائه تفس تجلّی  و ظهور اس
امری کامالً ظاهری است، نه درونی و محتوايی. اين کار تنها برای 
ــکار عقيده وحدت وجود با عقل و  ــرپوش گذاشتن بر مخالفت آش س

شرع صورت گرفته است.
ــخ تفصيلی به مدعای باطل وحدت وجوديان،  (برای ديدن پاس
در مورد معانی مختلف وحدت وجود به مقاله وحدت وجود يا توحيد؟ 

در همين شماره فصلنامه مراجعه کنيد.)
ــام تعاريف  ــه مرحوم عالمه تم ــود گفت ک  «نمی ش

وحدت وجود و موجود را غلط يا 
باطل می دانسته است.» 

پس کامال معلوم می شود که ايشان 
از مبانی و عبارات و تصريحات فالسفه و 
عرفا و صوفيه در مورد همه چيز خدايی! 
و عينيت ذات خداوند با اشيا! هيچ خبری 
ــده صحيح را نمی  ــد، يا اصال عقي ندارن
شناسند و يا اينکه اصال عباراتی را که از 

ايشان نقل کرده ايم نديده اند.

ــم  می آيي ــه  ک ــر  «جلوت
ــدر آملی  ــيد حي ــه مرحوم س ب
ــيم. سيد حيدر از عرفای  می رس
از  و  ــت  ماس ــزرگ  ب ــيار  بس
ــاگردان فخرالمحققين است.  ش
ايشان از شخصيت هايی است 
ــير و  ــه در عرفان عملی و س ک
بلندی  ــيار  بس جايگاه  ــلوک  س
دارند و در تلفيق تشيع و عرفان 

نقش بسيار مهمی داشتند.» 

ــيد حيدر آملی  ــرب س عقايد و مش
مورد تأييد و استناد احدی از علما و فقها 
ــيعه نيست و البته کسی که از مکتب  و متکلمان نامور و محوری ش
بغداد و قم و اساطين مکتب شيعه بگريزد و در زوايای پنهان دنبال 
دستاويز بگردد بايد هم چنگ به دامن امثال سيد حيدر آملی بيندازد! 
ــيخ حيدر آملی در مورد تصوف و  ــت که آرا و نظريات ش ــلم اس مس
ــی مورد اعتنای احدی از ارکان و  ــدت وجود و ارادت به ابن عرب وح
اساطين مکتب نبوده، بلکه در کتابهای تراجم ما به شدت به تصوف، 
و مشرب، و مداحی او نسبت به دشمنان اهل بيت عليهم السالم، و 
ــرح فصوص ابن عربیـ  با اين که در شرح خود  ــتن ش خرقه، و نوش
بر فصوص ابن عربی، مطالب او را بسيار رد می کند ـ اعتراض شده 
است؛ و او را به عنوان صوفی، بلکه غالی در تصوف، و گول خورده 
تسويالت شيطان ياد کرده، و حتی ذکر شرح حال او در ضمن شرح 

حال علمای شيعه را امری شايسته خود ندانسته اند!۷۸

ــت. فخر  ــر المحققين اس ــاگرد فخ ــدر ش ــيد حي «س
المحققين اجازه ای به سيد حيدر داده است با اين تعبير: سيد 
ــت. ايشان را با امام سجاد عليه  حيدر زين العابدين ثانی اس
ــجاد را زين العابدين اول  ــالم مقايسه می کند و امام س الس
معرفی می کند و سيد حيدر را زين العابدين ثانی. شايد ما به 
خودمان اجازه ندهيم که يک غير معصوم را در کنار معصوم 
ــه او بدهيم. ولی فخرالمحققين با  بگذاريم و چنين لقبی ب

تنهـا  نـه  عرفـان  اهـل  مكتـب  در 
مخصـوص  را  امامـت  واالى  مقـام 
برگزيـدگان خـاص خداونـد متعال 
نمى داننـد، و نـه تنهـا نيل بـه مقام 
امامت را براى هر سالكى پذيرفته اند 
بلكه عبور از آن را نيز براى سـالكى 
ممكن، و براى رسيدن به كمال، الزم 
شمرده اند! «روح مجرد» مى نويسد: 
«سالِك طريق پس از عبور از مراحل 
مثالـى و ملكـوت اسـفل و تحقق به 
معانـى كليه عقليه، اسـماء و صفات 
كليه ذات حق تعالى براى وى تجلى 
مى نمايـد. يعنى علم محيط و قدرت 
محيـط و حيـات محيط بـر عوالم را 
بالعيـان مشـاهده مى نمايـد كـه در 
حقيقـت همان وجود باطنى و حقيقى 
ائمه عليهم السالم مى باشند، و حتماً 
براى كمال و وصول به منبع الحقائق 
و ذات حضـرت احديـت بايد از اين 
مرحلـه عبور كنـد! و اال الى االبد در 

همين جا خواهد ماند!.»
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آن جاللت شأن و عظمت، سيد حيدری 
ــارح فصوص است، مؤلف کتاب  را که ش
جامع االسرار است و وحدت وجودی به 
شدت متعصبی است و از مدافعين محی 
ــن ثانی لقب  ــن العابدي ــت، زي الدين اس
ــفاعت او  ــد و می گويد من به ش می ده
ــت که مرا  در آخرت اميدوارم و اميد اس
ــتگيری کند.  فراموش نکند و از من دس
اين ديدگاه بزرگان شيعه را در اين دوره 

نسبت به عرفا نشان می دهد.» 

ــردن عبارات  ــک به کار ب بدون ش
ــورد اهل علم حتی در  ــرام آميز در م احت

ــان از ادب نيکوی  ــقيفه نش ــورد عالمان عامه و پيروان مکتب س م
عالمان ما در راه و روش دارد، اما اين مطلب را دليل بر تأييد عقايد 
ايشان دانستن کامال غير منطقی است و اصال دليلی وجود ندارد که 
ــيخ حيدر آملی صوفی مزاج  فخر المحققين حتی مطالب صوفيانه ش

را ديده باشد تا چه برسد به اينکه آنها را تأييد کرده باشد!
ــم آورد که در  ــر المحققين را خواهي ــا متن اجازه مرحوم فخ م
ــدارد، البته برای صوفی  ــام زين العابدين ثانی وجود ن آن عبارت ام
ــم وجود و بلکه خدا  ــاهی را قطب عال ــلکان که هر بوق قلی ش مس
ــت که غير معصوم را  ــاده اس ــيار س می دانند پذيرش اين مطلب بس
ــازد که عالم با معرفت شيعی  ثانی معصوم بدانند، اما با عقل نمی س
ــد ـ مثال بگويد:  ــی ـ هر چه هم با فضل و کمال باش در مورد کس
ــين ثانی! يا امام صادق ثانی! يا امام  امير المؤمنين ثانی! يا امام حس

عصر ثانی! است.
مرحوم صاحب الذريعه فرموده اند که شخصی که فخر المحققين 
به او اجازه روايت مسائل مدنيات را داده، و او را مدح بليغی کرده اند 
ممکن است که شخص ديگری غير از سيد حيدر آملی صوفی باشد:
ــائل مهنا  ــار إليها مس ــا أيضا فی ضمن المجموعة المش «ورأين
ــائل المدنيات مع  ــی للعالمة الحلی المعروفة بالمس ــنان المدن بن س
ــيد  ــى ظهرها بخط فخر الدين ولد العالمة إجازة للس ــا، وعل جواباته
ــائل المدنيات  ــينی برواية المس حيدر بن علی بن حيدر العلوی الحس
المذکورة عنه عن أبيه العالمة مدحه فيها مدحا بليغا وهذه صورتها.

ــم اهللا الرحمن الرحيم هذه المسائل وأجوبتها صحيحة سئل  بس
ــا انا على والدی  ــا ذکرها هنا وقرأته ــدی عنها فأجاب بجميع م وال
ــيد االمام العالم  ــره ورويتها عنه، وقد أجزت لموالنا الس قدس اهللا س
العامل المعظم المکرم أفضل العلماء واعلم الفضالء الجامع بين العلم 
ــيد العترة الطاهرة  ــول مفخر أوالد البتول س ــرف آل الرس والعمل ش
ــيد حيدر ابن السيد السعيد رکن الدين  رکن الملة والحق والدين الس
علی بادشاه ابن السيد السعيد رکن الدين حيدر العلوی الحسينی أدام 
ــی عن والدی قدس  ــبغ فواضله ان يروی ذلک عن ــه وأس اهللا فضائل
ــن  ــک و يفتی به و کتب محمد بن الحس ــره، وان يعمل بذل اهللا س

ــن المطهر الحلی  ــف بن علی ب بن يوس
فی أواخر ربيع اآلخر لسنة ٧٦١ والحمد 
هللا تعالى وصلى اهللا على سيد المرسلين 

محمد النبی و آله الطاهرين.
واستظهر صاحب الذريعة ان صاحب 
ــر الدين  ــال عنها فخ ــائل التی س المس
ــذی اجازه فخر  ــه عنها هو غير ال و أجاب
الدين ان يروی المسائل المدنية عنه عن 
ــح األول فی توقيعه انه آملی  أبيه لتصري
وعدم ذکر فخر الدين وصف اآلملی فی 
ــائل المدنية مع  اجازته للثانی رواية المس
ــرة له وکونه  ــن األوصاف الظاه کونه م
ــقوط لفظ  معروفا به ويمکن ان يکون س
ــهو القلم منه أو من النساخ واهللا اعلم ... وقال صاحب  اآلملی من س
الذريعة... استدل على تغايرهما بوصف أحدهما باآلملی وعدم وصف 
اآلخر به وکيف کان فالظاهر تغاير الرابع والسابع ومغايرتهما لصاحب 

العنوان کما ستعرف .»٧٩
سيد حيدر به دستور فخر المحققين کتاب نفيسی در مورد علت 
ــکوت أمير المؤمنين علی بن أبی طالب عليه السالم نوشته است،  س
لذا امکان دارد که فخر المحققين به خاطر اين کتاب و بدون اين که 

از انحرافات صوفيانه او اطالعی داشته باشد او را مدح کرده باشد.
ــدم، در  ــه می گويد، من وارد نجف که ش ــن بطوط «اب
ــيار زيادی بود و  ــرم اميرالمؤمنين خانقاه های بس مقابل ح
مدارسی بود که طالب شيعه و صوفيه شيعه در اينها ساکن 
ــانی که می خواستند به حرم مشرف شوند، اين  بودند و کس
ــرم اميرالمؤمنين  ــيعه و صوفيه که متولی امر ح طالب ش
بودند، اينها را راهنمايی و پذيرايی می کردند برای آنها اذن 

دخول می خواندند.»

ــی مذاهب و اديان افرادی،  ــک در هر دوره ای در تمام بدون ش
ــان حقيقی فاصله گرفته و از عقايد  ــته و دارند که از عالم وجود داش
ــد و راهی بتکده و ميکده و  ــح مکتب و مذهب اطالعی ندارن صحي
ــت می شوند ولی اگر کسی عمل آنها را  خانقاه که بدتر از آن دو اس

دليل بر تأييد عالمان مکتب بداند چه می توان به او گفت؟!

ــله اساتيدشان، از سيد تاج الدين  «شهيد اول در سلس
ــام می برند. ... اگر  ــتاد ن ــن معيه به عنوان بزرگترين اس اب
ــب نگاه کنيد که  ــاب آل ابی طال به عمده الطالب فی انس
ــيد تاج الدين، ايشان به اسم  ــت تأليف شاگرد س کتابی اس
ــد، يک صفحه در مورد مناصب  ــيد تاج الدين که می رس س
ــيد تاج الدين  ــيد صحبت می کند. می گويد، س اجتماعی س
ــی خرقه  بزرگ صوفيه عراق و بزرگ فتيان عراق بود. کس
ــيد مگر به اذن  ــاس فتوت در عراق نمی پوش ــوف يا لب تص

عرفـان طى مرحله ختم نبوت و ختم 
واليـت را از جملـه شـرائط اسـتاد 
مى شـمارند؛ "روح مجرد" مى گويد: 
«اگر اسـتاد... خودش جميع مراحل 
و منازل سلوك را در نورديده نباشد، 
امـكان تعليم و تربيت را به مقصدى 
كه ختـم نبوت و ختم واليت اسـت 
و خـودش طى ننموده و از اسـرار و 

خفاياى آن مطلع نيست ندارد».
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ــيد تاج الدين. ... بر خالف اينکه شما  س
ــفه  ــد خيلی اوقات مخالفين فلس می بيني
ــيعه  و عرفان می گويند خرقه در بين ش
نبوده است و سلسله و خانقاه نبوده است، 
ــمی  ــائل رس آنقدر در آن دوران اين مس
بوده است که می گويد هيچ کسی خرقه 
ــان  صوفيه يا لباس فتوت بدون اذن ايش
در کل عراق نمی پوشيد مگر کسانی که 
از ايشان اذن داشته باشند. به برخی اذن 
ــوف بر تن ديگران  می داد که خرقه تص

کنند.»

ــث ما تنها  ــک در مورد بح بدون ش
ــر متخصصان در علوم و معارف اهل  نظ
ــالم مورد اعتنا است نه  بيت عليهم الس
ــه حتی يک  ــابه های ذوالفضائلی ک نس
ــته هم در کالم و معارف اهل بيت  نوش

عليهم السالم ندارند! 
ــيخ حر می فرمايد: «السيد  مرحوم ش
تاج الدين أبو عبد اهللا، محمد بن القاسم 
ــی: فاضل،  ــنی الديباج ــة الحس بن معي
ــاعر، أديب، يروی  ــم، جليل القدر، ش عال
ــض إجازاته  ــهيد، وذکر فی بع ــه الش عن
ــی جميع الفضائل  ــه أعجوبة الزمان ف أن

والمآثر.»۸۰
ــبت ايشان به  ــانی از نس و هيچ نش

تصوف در ميان نيست.
ــتانی طوالنی دارد. در قرن هفتم يک  «فتوت هم داس
ــکيالت فتوت داشتيم و يک تشکيالت تصوف. افرادی  تش
ــکيالت فتوت  ــد، اول می رفتند وارد تش ــه تازه کار بودن ک
می شدند که خودشان می گويند، نهايه الفتوه بدايه التصوف. 
مدتی در فتوت بودند. فتوت کاله و شال مخصوص داشته 

است ولی لباس مخصوص يعنی خرقه نداشتند.»

ــت داستان فتوت را از زبان مال صدرا و حالج اوليای   خوب اس
تصوف و عرفان بشنويد. مال صدرا می نويسد:

ــرش  «بدان که همه چيز در عالم اصلش از حقيقت الهی، و س
ــت، و اين را جز کامالن نمی شناسند!...حالج گفته  ــم الهی اس از اس
ــت که "فتوت" هرگز راست نيامد مگر در مورد محمد [صلی اهللا  اس
عليه و آله و سلم] و ابليس! گويا (حالج) می خواهد بگويد که اين دو 
تا مظهر، در باب خود کامل شده اند که يکی مظهر اسم محبت خدا 
ــم قهر و خشم خدا!... چرا که خدا مجمع  ــده، و ديگری مظهر اس ش
ــيا مظاهر  ــت، و همه اش ــت همه چيز اس موجودات، و محل بازگش

ــی صفات اويند!  ــما و محل های تجل اس
ــيطان  پس همان خدايی که در ظاهر ش
ــت که گفته:  ــجود امر نموده اس را به س
اسجدوا ِآلدم، در پنهان او را از سجده بر 
غير خود نهی فرموده است (!) و خودش 
ــيطان استدالل بر ترک سجده  هم به ش
ــت که گفته:  در مقابل خدا را آموخته اس
ــًا! حبيب من  لَقْتَ طين ــن خَ مل دــج أَ أَس
ــن چيزها را خوب بفهم که به مطالبی  اي
ــيديم که اذهان اين ها را نمی فهمد،  رس
ــنيدن  ــته احمق ها و ديوانه ها از ش و دس
ــوش می آيند و  ــرار به جنب و ج اين اس
بفهم سخنی را که گفته است: همانا نور 
ــيطان از نار عزت خداست، و اگر نور  ش
ــد همه خاليق او را  شيطان ظاهر می ش

می پرستيدند!»۸۱
ــوت  ــی در وادی فت «مدت
ــا  آنه ــا  ب ــروطی  ش ــد.  بودن
ــروط  ش اين  ــر  اگ ــد.  می کردن
ــات می کردند  ــی را مراع اخالق
ــی می کردند و به آنها  بعدًا ترق
ــوف می دادند و وارد  خرقه تص

تشکيالت تصوف می شدند.» 

حال که معنای "فتوت" را که به قول 
ــان مقدمه و ابتدای تصوف است از  ايش
زبان حالج شناختيد، خواهيد دانست که 

"تصوف" که نهايت فتوت است چه خواهد بود!

تحريف حكم وقف بر صوفيان
ــهيد اول در کتاب وقف دروس يک تعبيری دارند  «ش
که اين مطلب را کامالً نشان می دهد. ايشان در اين کتاب 
ــه وقف کرد، به  ــی مالی را بر صوفي ــد که اگر کس می گوين
ــما مستحضريد که در کتاب وقف،  چه کسانی بايد داد؟ ش
وقتی مالی بر کسی وقف می شود، بايد به کسانی بدهند که 

انصراف عرفی به همانها دارند.»

ــهيد رحمه اهللا می فرمايد که اگر بر ذمی هم وقف کنند  اوال ش
ــان را قبول  ــود زيرا واقف از نظر خودش ايش بايد به همانها داده ش
ــما از اين جا استدالل می کنيد که مرحوم شهيد عقايد  دارد، البد ش

ذمی ها را هم قبول دارد!

اهل عرفان وصول به معرفت و توحيد 
خداوند متعال را، بدون واسطه بودن 
پيامبر و امام جائز و ممكن دانسـته، 
و غافـل از اينكـه حجاب هـاى نور، 
همان انوار مقدس معصومين عليهم 
السـالم مى باشـد، و توحيـدى كـه 
از غيـر طريق ايشـان حاصل شـود 
عين شرك است، مى گويند: «والدم 
عالمه سـيد محمد حسـين طهرانى 
به طور مكـرر مى فرمود كه آيت اهللا 
انصارى در سال هاى آخر عمرش به 
تمام مراحل سـير و سـلوك رسيده 
بودنـد، و هيـچ حجـاب ظلمانـى و 
نورانـى بين ايشـان و خداوند وجود 
نداشـت،  و حقـاً بـه مقام لقـاء اهللا 
كـه آرزوى عارفـان اسـت رسـيده 
بـود. آيت اهللا نجابـت در مورد مقام 
توحيـدى ايشـان مى فرمودنـد كه: 
آيـت اهللا انصارى بسـيار قوى بود و 
اسـتادم عارف بزرگ آيت اهللا ميرزا 
على قاضى طباطبائى مى فرمودند كه 
آيت اهللا انصارى مسـتقيماً توحيد را 
از خداوند گرفته اند!... او تنها كسى 
اسـت كه مسـتقيماً  توحيد را از خدا 

گرفته است!».
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ــر مالی بر  ــد، اگ ــان می گوين «ايش
ــد «والصوفيه المعرضون  صوفيه وقف ش
عن الدنيا المشتغلون بذکر اهللا» هستند. 
ــراض کردند و به  ــانی که از دنيا اع کس
ــغولند، اين پول به آنها داده  ذکر خدا مش

شود.»

ــان اقرار داريد  همان طور که خودت
ــهيد به صراحت شرط کرده اند  مرحوم ش
ــته باشند و البته  که بايد عقايد حقه داش
ــد که عقايد  ــخصی پيدا ش اگر چنين ش
ــبيه و... نداشته  وحدت وجود و جبر و تش
ــاده لوحی هم پيدا شد  ــد و انسان س باش
ــی کرد قطعا بايد  و نفهميد و چنين وقف
ــتغال  ــه اهل اعراض از دنيا و اش آن را ب
به آخرت داد. عبارت "معرضون از دنيا و 

مشتغلين به ذکر خدا" در کالم مرحوم شهيد، تعريف صوفيه نيست، 
ــت، تعريض به بطالن  ــروطی که ذکر فرموده اس ــه به قرينه ش بلک
ــان است، و اشعار  ــده به ايش طريق آنها، و حرمت دادن مال وقف ش
ــود، و به  ــن دارد که وقف بايد از صوفيه منحرفه برگردانده ش به اي
ــتغلين به خدايند" و دارای عقايد  غير آنها که "معرضون از دنيا و مش
ــند داده شود. بنابر اين روشن می شود که مرحوم شهيد،  صحيح باش

صوفيه را حتی به اندازه اهل ذمه هم قبول ندارند!

«بعد يک فرض فقهی مطرح می کند و می گويد آيا هر 
کس که خرقه داشته باشد؟ و جواب می دهد که اين محل 

تأمل است.»

ــت. زيرا مرحوم شهيد بر عکس می فرمايند  اين مطلب کذب اس
که اصال داشتن خرقه شرط نيست نه اينکه در شرط بودن آن تأمل 

است!

ــته باشد و  ــيخی داش ــد آيا هر کس که ش  «و می پرس
پاسخ می دهد که اين هم محل تأمل است.»

ــهيد بر عکس  ــرا مرحوم ش ــت. زي ــن هم کذب ديگری اس اي
می فرمايند که اصال داشتن شيخ شرط نيست.

ــت که حتمًا در خانقاه باشد و يا اگر در  ــرط اس «آيا ش
ــه او تعلق می گيرد؟ همينطور  ــاه هم نبود مال وقف ب خانق

فروضی را مطرح می کند.»

بلکه مرحوم شهيد بر عکس می فرمايند که اصال محل سکونت 
شرط نيست.

«و سپس می گويد، به نظر 
ــد که  ــا بايد از صوفيه ای باش م
عقايد حقه دارد. از صوفيه باطله 
ــان می دهد که  ــد. اين نش نباش
ــبت به اصل تصوف  شهيد نس

مشکلی ندارند.» 

ــهيد  ــک ما نص کالم مرحوم ش اين
ــبت های خالف واقع  ــم تا نس را می آوري
ــتدالل و فهم  ــان در اس و خطاهای ايش

مطلب مرحوم شهيد کامال روشن شود:
ــه الذمی جاز، القراره على  «ولو وقف

معتقده.»۸۲
ــاء و قصد  ــى الفقه ــو وقف عل «ول
المجتهدين أو من حصل طرفا من الفقه 
ــى الثانی و  ــذاک. وإن أطلق حمل عل ف
ــط أو االنتهاء ما داموا مشتغلين  المتفقهة الطلبة فی االبتداء أو التوس
ــادة المعرضون عن الدنيا. و  ــتغلون بالعب بالتحصيل. و الصوفية المش
ــى المقتضی  ــم، ليتحقق المعن ــر والعدالة فيه ــتراط الفق األقرب اش
ــريعة الحقة.  ــتراط أن ال يخرجوا عن الش ــة. و أولى منه اش للفضيل
وفی اشتراط ترک الخرقة [الحرفة] تردد، ويحتمل استثناء التوريق و 
ــترط سکنى الرباط، وال  الخياطة، وما يمکن فعلها فی الرباط. وال يش

لبس الخرقة من شيخ، وال زی مخصوص.»۸۳ 
ــعرانی  با توجه به توضيحاتی که داديم بطالن مدعای آقای ش
(که مطالب مرحوم خواجه را نيز در کتاب تجريد به عنوان ترجمه و 

شرح تحريف نموده اند) هم معلوم می شود که گفته اند:
ــرائط صوفى و  ــهيد رحمه اّهللا در وقف دروس بر صوفيه ش «ش
ــد... مقصود از ذکر  ــر کرده تا وقف بر آنها صحيح باش ــاه را ذک خانق
ــى تنفر مردم عهد ما از تصوف براى اعمال  ــل آن بود که بدان تفصي
ــتر آنان ابا ندارند و علمى که مؤسس آن على  ــتى است که بيش زش

عليه السالم باشد ضالل نيست.»۸۴ 
بديهی است چنان که توضيح داديم مرحوم شهيد هرگز مطلبی 
ــرايط وقف بر صوفيه بيان نکرده، بلکه فرموده است  را به عنوان ش
ــانی داد که اهل زهد  ــی بر صوفيه وقف کرد بايد به کس که اگر کس
ــتغال به عبادت باشند، و اين سخن کنايه از اين است که نبايد  و اش
ــود. و نيز  ــت داده ش به صوفيه که انحرافات و عقايد آنها معلوم اس
تصوف، بدعت آشکار در دين است و هرگز به امير المؤمنين استنادی 
ندارد، بلکه اين صوفيه و اين منحرفانند که برای رواج کاالی فاسد 

خويش، خود را به امامان معصوم عليهم السالم می بندند!
ــه بفرماييد  ــهيد اول مراجع ــر به مقدمه دروس ش «اگ
...ايشان در آنجا می گويد که فکر نکنيد که تصوف عبارت 
ــت از يک تسبيح و عصا. تصوف عبارت است از بندگی  اس
کردن، اطاعت کردن. اينها کامالً نشان می دهد که تصوف 

 شيخ بهايی عليه الرحمة در باره 
ــفه ـ تا چه رسد به تصوف! ـ  فلس

می فرمايد:
ــه علوم  «کســی که از مطالع
ــراض نمايد و عمرش را  دينی اع
ــون و مباحث  ــرف فراگيری فن ص
ــری نپايد که  ــد، دي ــفی نماي فلس
ــيد عمرش  ــول خورش ــگام اف هن

زبان حالش چنين باشد:
ـــالم در داد و  ــا اس ــام عمر ب تم
ــرم و از  ــتــد بودمکنون می مي س

من بت و زنّار می ماند» 
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در آن دوره به عنوان يک مکتب رسمی بوده است و از آن 
هم دفاع می کند.» 

اشعار مرحوم شهيد در اين باره چنين است:
ــوق والذوق نالوا عزة الشرف      «بالش
ــب والصلف ــوف وال بالعج ال بالدل

ــرة         ــالق مطه ــوم أخ ــب الق ومذه
ــی النطف ــاد ف بها تخلقت االجس

ــة         ومخمص ــار  وإيث ــکر  ــر وش صب
ــاس باللهف ــع األنف ــس تقط وأنف

ــاء له         ــی کل فاق ال بق ــد ف والزه
ــنة األخيار فی السلف کما مضت س
ــوا        ــد عمل ــة االرواح ق ــوم لتصفي ق
ــباح للتلف ــوض األش ــلموا ع وأس
ــار وال خلق       ــم رث أطم ــا ضره م
ــف ــوق الصل ــرة مخل ــدر حاض کال
ــم         تعرفه ــروف  بالمع ــق  بالتخل ال 
ــن الکلف ــئ م ــف فی ش وال التکل
ــلفت        ــد تولت أمة س ــقوتی ق يا ش
ــی خلف من الخلف حتى تختلف ف

ــا          لن ــرور  الغ ــر  تزاوي ــون  ينحق
ــرف ــزور والبهت والبهتان والس بال
ــبحة       ومس ــکازا  ع التصوف  ــس  لي
ــرف ــا ذلک الش ــر رؤي کال وال الفق

ــة         مرقع ــی  ف ــدو  وتغ ــروح  ت وإن 
ــرف ــات الکبر والش ــا موبق وتحته

ــی ــت عل ــا و ان ــی الدني ــد ف ــر الزه و تظه
ــف»۸۵ ــی الجي ــب ف ــوف الکل ــا کعک عکوفه

ــهيد در اين اشعار هيچ گونه  ــت مرحوم ش ــن اس چنان که روش
ــدت  تعريف و تمجيد و تأييدی از خصوص صوفيه ندارد، بلکه به ش
ــان را مورد تعريض و نکوهش قرار داده، و آنان را در زير خرقه  ايش
خود اهل کبر و گناهان کبيره شمرده، و مانند سگهايی دانسته است 

که بر جيفه دنيا معتکفند!
ــيم. او جزو بزرگان  ــه به ابن فهد حلی می رس «در ادام

صوفيه است. شخصيت بسيار ممتازی است.» 

ــاس آن کذب و دروغ است. در شرح حال  ــبت نيز از اس اين نس
اين بزرگوار می خوانيم:

ــی: فاضل، عالم، ثقة،  ــيخ جمال الدين أحمد بن فهد الحل «الش
ــرح  صالح، زاهد، عابد، ورع، جليل القدر، له کتب منها: المهذب ـ ش
ــرح األلفية  المختصر النافع ـ، وعدة الداعی، والمقتصر، والموجز، وش
ـ للشهيد ـ والمحرر، والتحصين، والدر الفريد ـ فی التوحيد ـ، يروى 
ــيخ الحر فی تذکرة المتبحرين) که هيچ  ــهيد.» (الش عن تالمذة الش

نامی از تصوف انحرافی ايشان در ميان نيست.
ــت که جزو فقهای  ــخصيت بعدی شهيد ثانی اس «ش
ــت که عارف به تمام  ــانی اس ــت و جزو کس ــه ماس خمس
ــيار قوی است. ايشان  ــت و يک وحدت وجودی بس معناس
در منيه المريد می گويد، اگر خواستی باطن قرآن را بفهمی 
ــراغ کتاب تأويالت  ــی، به س ــه نهايت هدف علوم برس و ب
مال عبدالرزاق کاشانی برو. تأويالت مال عبدالرزاق کاشانی 
ــتباه به اسم  ــت که امروزه در بيروت به اش همان کتابی اس
ــير محی الدين عربی چاپ شده است. اين کتاب آنقدر  تفس
شبيه آرای محی الدين است که به اسم تفسير محی الدين 
ــت. تمام اين کتاب از اول تا آخر بر  ــتباهًا چاپ شده اس اش
ــت و پر از تأويالت عرفانی بسيار  ــاس وحدت وجود اس اس
ــت. ايشان (شهيد ثانی) می گويد، نهايت سير يک  غليظ اس

طلبه، فهميدن کتاب مال عبدالرزاق است.»

شهيد ثانی رحمه اهللا تعالی در کتاب منية المريد و غير آن، هيچ 
ــت، و آن چه که در  ــه تعريف و تمجيدی از صوفيه نفرموده اس گون
مورد کتاب تأويالت عبد الرزاق کاشانی به وی نسبت دادند از اساس 
ــت، بلکه مرحوم شهيد در منية المريد با نوعی  آن کذب و تهمت اس
ــاد کرده، و هيچ گونه تعريف يا تأييدی  تعريض از کتاب تأويالت ي

نسبت به اين کتاب ضاله ندارند. 
شهيد ثانی رحمه اهللا تعالی حتی فالسفه را کافر می داند۸۶ تا چه 
رسد به صوفيان که عالوه بر انحرافات و بدعتهای اختصاصی خود، 

على رغـم اين كه برخى بـدون تأمل 
را  الديـن  نصيـر  خواجـه  مرحـوم 
به عنـوان فيلسـوف مى شناسـند و 
كتـاب  بـه  مراجعـه  مى شناسـانند، 
تجريـد االعتقاد وى كـه مهم ترين 
كتاب اوسـت، و وى آن را به عنوان 
عقايـد برهانى خود نگاشـته اسـت 
از  وى  كـه  مى دهـد  نشـان  كامـال 
بزرگ تريـن مدافعـان آراى برهانى 
مخالفـان  از  و  كالمـى،  وحيانـى  و 
سرسخت آراى موهوم فلسفى مانند 
اعتقاد به قـدم و ازليت عالم، قاعده 
الواحـد و صـدور عالـم از ذات بارى 

تعالى، جبر، و... مى باشد.
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تمامی ضاللتها و عقايد باطل فالسفه را هم دارند.
ــهيد قريب العهد است و می گويد،  «مجلسی دوم با ش
ــت و عرفان بود. عبارات  ــهيد از صوفيه بود و اهل معرف ش
ــد دارد که اگر بخواهيم تفصيال  ــری هم در منية المري ديگ

وارد شويم، وقت نيست.»

باز هم کذب و دروغ!

شيخ بهايى و تصوف
ــان ديگرى هم هستند مثل  «در اين دوره كس
ــيخ بهايى كه تصوفش اظهر من الشمس است و احتياج  ش

به توضيح ندارد.» 
شيخ بهايی عليه الرحمة در باره فلسفه ـ تا چه رسد به تصوف! 

ـ می فرمايد:
ــراض نمايد و عمرش را  ــه علوم دينی اع ــی که از مطالع «کس
صرف فراگيری فنون و مباحث فلسفی نمايد، ديری نپايد که هنگام 

افول خورشيد عمرش زبان حالش چنين باشد:
تمام عمر با اسـالم در داد و ستــد بودمکنون می ميرم و از من 

بت و زنّار می ماند»
و می گويد:

«ای کرده به علم مجازی خوی
 نشنيده ز علم حقيقی بوی
سرگرم به حکمت يونانی
 دل سرد ز حکمت ايمانی
يک در نگشود ز مفتاحش
 اشکال افزود ز ايضاحش

راهی ننمود اشاراتش 
دل شاد نشد ز بشاراتش
تا کی ز شفاش شفا طلبی
 وز کاسه زهر دوا طلبی
تا چند چو نکبتيان مانی
 بر سفره چرکين يونانی

تا کی به هزار شعف ليسی
ته مانده کاسه ابليسی
سؤر المؤمن فرموده نبی

 از سؤر ارسطو چه می طلبی؟
سؤر آن جو که به روز نشور             

خواهی که شوی با او محشور
سؤر آن جو که در عرصات 
ز شفاعت او يابی درجات
تا چند ز فلسفه ات الفی

 وين يابس و رطب به هم بافی
رسوا کردت به ميان بشر 
برهان ثبوت عقول عشر

در سر ننهاده به جز بادت 
برهان تناهی ابعادت

وآن فکر که شد به هيوال صرف
 صورت نگرفت از آن يک حرف
علمی که مسائل او اين است
بی شبهه فريب شياطين است
تا چند دو اسبه پيش تازی
 تا کی به مطالعه اش نازی

وين علم دنی که تو را جانست 
فضالت فضايل يونان است

خود گو تا چند چو خرمگسان 
نازی به سر فضالت کسان

تا چند ز غايت بی دينی 
خشت کتبش بر هم چينی؟

اندر پی آن کتب افتاده 
پشتی به کتاب خدا داده

نی رو به شريعت مصطفوی 
نی دل به طريقت مرتضوی

نه بهره ز علم فروع و اصول 
شرمت بادا ز خدا و رسول»۸۷

 و مرحوم شيخ علی اکبر نهاوندی در باره وی می نويسد: «روزی 
ــيخ بهايی به يکی از شاگردان خود که تعداد آنها به چهارصد نفر  ش
می رسيد گفت: امشب به منزل ما بيا. آن شخص می گويد: من امتثال 
کردم و رفتم، کم کم ارکان دولت صفوی آمدند و همه صوفی بودند. 
پس شيخ بهايی کسوت خرقه درويشی پوشيده و سرحلقه اهل ذکر 
ــدند، به فاصله يک ساعت آنها را جذبه  ــد، و آنها مشغول ذکر ش ش
گرفت و از دهان آنها کف می ريخت، و روی زمين افتادند! جز شيخ 
که در حال عادی باقی ماند. پس شيخ بهايی فرمود: تو را آوردم که 

ــی من بيچاره  ببين
در اين زمان مبتال 
ــده ام که شاه و  ش
درباريان همه اهل 
ــتند،  هس تصوف 
ــدم از اين  ناچار ش
ــوم،  ش وارد  راه 
آنها  کم  کم  شايد 
را هدايت کنم.»۸۸ 

و  اول  مجلسى 

"عالمه حلى" در كتاب "كشف  الحق 
و نهج  الصدق" مى  فرمايد:

«برخـى صوفيان سـنى مذهب گفته 
انـد: "خداوند نفس وجود اسـت، و 
هر موجودى همان خداست". و اين 
مطلـب عين كفـر و الحاد اسـت. و 
حمد مر خدايى را كه ما را به پيروى 
از اهل بيت عليهم السالم ـ نه پيروى 
از نظـرات گمراه كننـده ـ فضيلت و 

برترى بخشيد.»
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دوم و تصوف  
ــدند،  ــخصيت ديگری که مقداری مظلوم واقع ش  «ش
ــی اول ... در تمام  ــتند. مجلس ــی اول هس ــوم مجلس مرح
ــان هم از تصوف به شدت دفاع می کنند. ايشان جزو  آثارش
ــت به  ــتند. کتابی اس صوفيه و عرفای خيلی غليظ هم هس
ــی اول با  ــم اصول فصول التوضيح که مناظرات مجلس اس
مال طاهر قمی است. اگر کسی خواست شخصيت مجلسی 
ــان در اين  ــد به اين کتاب مراجعه کند. ايش اول را بشناس
کتاب از جنيد و شبلی و بايزيد و محی الدين به شدت دفاع 
ــن کامل  ــد. می گويد هر بيتی از مثنوی مولوی گلش می کن
ــی نمی فهمد. بايد رياضت  است. حرف محی الدين را کس
ــر نکنيد. از وحدت  ــی خودی اظهار نظ ــيد تا فهميد. ب کش
ــاع می کند.  ــد. از خرقه و همه امور دف ــود دفاع می کن وج
ــی اول در زمان خودش در کنار صوفيه جايگاه قابل  مجلس
اعتنايی داشته است و ليکن چون مصادف با شروع نهضت 
ــت، با ايشان خيلی مبارزه کردند. مير سيد  اخباری گری اس
ــت که در حوزه اصفهان  ــانی اس محمد مير لوحی جزو کس
ــدت مبارزه می کرد که داستان طوالنی ای  ــان به ش با ايش
دارد. کتاب های متعددی در رد ايشان نوشت و تعابير بسيار 
ــت. و دستور  ــان دارد که پر از اهانت اس تندی در مورد ايش
ــه از صوفيه بود (جد  ــان ابو معين را ک ــه قبر جد ايش داد ک
ــان  ــيين اول و دوم) در اصفهان خراب کنند. با ايش مجلس
ــی اول کوتاه نيامدند و تا  مبارزات زيادی کردند ولی مجلس

آخر عمر هم بر همين مبنا ماندند.»

ــيخ آقا بزرگ تهرانی در الذريعة، در مورد بی اعتباری  مرحوم ش
ــول فصول توضيح"  ــه بودن تأليف کتاب "اص ــول و مغرضان و مجه
ــد: «کتاب "توضيح المشربين" فارسی و دارای بيست و سه  می نويس
ــه از تأليفات نيمه دوم  ــت ک ــاب، و هر باب دارای چهار فصل اس ب
ــخص نيست! و خصوصيات آن  ــت و مؤلف آن مش قرن يازدهم اس
ــت  ــوم به "أصول فصول توضيح" اس را تنها از مختصر آن که موس
ــت مدت اندکی از زمان تأليف "توضيح  ــيم که بعد از گذش می شناس
المشربين" تأليف شده است؛ و ما به طور مختصر مطلب را در (ج ۲ 
ــتيم، و در آنجا قول مير لوحی را بر اساس آنچه  ص ۲۰۰) بيان داش
ــهام المارقة" آمده است بدون اينکه خود کتاب را ديده  در کتاب "الس
ــيخ محمد علی  ــيم حکايت و تضعيف کرديم، ولی پس از آن ش باش
معلم حبيب آبادی اصفهانی خصوصيات نسخه کتاب "أصول فصول 
ــه در کتابخانه موالنا أبی المجد الرضا معروف به آغا  التوضيح" را ک
رضا اصفهانی موجود است برای ما نگاشت، و ملخص آن اين است 
که کتاب "أصول الفصول" فارسی است، و مؤلف آن اسم و رسم خود 
ــی کرده...  و خالصه... مؤلف کتاب "أصول فصول التوضيح"  را مخف
از جهت اسم و وصف، شخصی مجهول است، و اين شخص مطالب 
را از مؤلف کتاب "توضيح المشربين" نقل کرده است که البته مؤلف 

ــربين" نيز مثل خود او مجهول االسم و الوصف است!  "توضيح المش
ــخص  ــالة "رد بر صوفية" را از ش ــخص مجهول دوم، متن رس و ش
ــت که او نيز مجهول ثالث است! و حواشی ای  ــومی نقل کرده اس س
ــبت داده است در آنجا نقل  ــی نس را که به مولى محمد تقی مجلس
ــی را آورده و و از آوردن نام بقيه  کرده... پس اينکه فقط نام مجلس
ــت نشان می دهد که در تأليف کتاب اعمال  خود را به کوری زده اس
غرض شده است، و تنها علت تأليف اين بوده است که اين حواشی 
ــی انتشاردهند! با اينکه به شهادت  را به نام مولى محمد تقی مجلس
تصانيف وی، و به بيان فرزندشان عالمه مجلسی، و شناختی که ما 
ــی اول از جهت تصانيفشان در علم حديث و ترويج  به أحوال مجلس
آن، و شرح احاديث و نشر آن، و ملتزم بودنشان به تهذيب نفس به 
ــير إلى اهللا تعالى بر اساس  تخليه و تحليه، و مجاهدت با نفس در س
آن چه که در شرع اقدس نه بر طريقه صوفيه امر شده است، ساحت 
ــت، همان طور که  ــبت به تمامی اين مطالب منزه اس ــان از نس ايش
ــيخنا النوری در الفيض القدسی در (ص ۲۳) به جميع اين مطالب  ش
ــت. بنا بر اين مظنون اين است که همانطور که در  ــاره نموده اس اش
ــماء (ص ۶۴) ذکر کرده است اين حواشی، نوشته شده بر  نجوم الس

حاشيه رساله ردی 
است که از بعضی 
از معاصرين مؤلف 
ــاله است و نام  رس
ــى  مخف را  ــود  خ
را  آن  و  ــوده،  نم
ترويج  ــرای  ب ــا  ي
و  ــود  خ ــب  مطال
ــاد  اعتم ــب  جل
ــه  ب ــدگان  خوانن
ــبت  ــی نس مجلس
ــا  ــت، و ي داده اس
ــه قصد کرده  اينک
ــان  ايش ــق  ح در 
عيبی احداث کرده 
ــد! پس از آن  باش
با  که  ــی  لوح مير 
ــه  ميان ــی  مجلس
ــت  نداش ــی  خوب
خيال کرده که آن 
ــا از  ــی واقع حواش
مجلسی است! لذا 

ــد که مير لوحی مدعی است که هزار نسخه  ــايع ش در بين مردم ش
ــاد اين مدعا اين است  ــاهد فس از آن در اصفهان وجود دارد! لکن ش
ــد و ماهر متبحر مطلع بر  ــماهيجی که کالمش می آي که محدث س
ــان بوده  ــت و نزديک به عصر ايش ــوال مصنفين و مصنفات اس أح

اشـكال مـا از همان ابتدا تـا انتهاى 
فلسـفه مشـاء مى باشـد كه عالم را 
صـادر از ذات خدا دانسـت و عقول 
مجرده اى درسـت كرد كـه به دليل 
عقلـى و نقلـى و برهانـى، تمامـش 
اوهام اسـت. و اشـكال مـا از همان 
ابتـدا تـا انتهاى فلسـفه اشـراق و 
حكمـت متعاليه اسـت كـه تصريح 
نمودنـد عالـم عين ذات خدا اسـت 
و... هيـچ كدام از اين مكاتب حرفى 
غيـر از ديگرى ندارنـد، در جوهره و 
متـن اعتقاداتشـان فرقى نيسـت و 
تنها در اسـم  فرق دارند. اگر فلسفه 
مشـاء تنها بيسـت درصد به مطالب 
خالف شرع و عقل تصريح مى كرد و 
مى گفت تنهـا عالم مجردات از ذات 
خدا صادر شده است مالصدرا آمد و 
گفت تمام عالم عين ذات خداست!
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ــخه از آن را در تمام  است حتی يک نس
ــود تا نزديک وفاتش نديده  طول عمر خ
ــاله رد بر صوفيه هم که  است! و اما رس
ــم مؤلف آن ذکر نشده است مظنون  اس
ــت که تأليف مولى البارع محمد  اين اس
ــين شيرازی نجفی  طاهر بن محمد حس
ــد به  قمی متوفى در قم در (۱۰۹۸) باش
ــابهت مضامين آن با مضامين  جهت مش
ــان آن را  کتاب "حکمة العارفين" که ايش
ــته اند... و شيخ حر در أمل  به عربی نوش
اآلمل، رساله الفوائد الدينية فی الرد على 
ــة را از تصانيف وی  ــاء و الصوفي الحکم
ــت که منطبق با همي  ن  ــته اس بيان داش

رساله می باشد.»۸۹
ــد:  ــيعة، در همين باره می نويس ــز در الذريعة إلى تصانيف  الش ني
«همان طور که در نجوم السماء نگاشته است: از ساير کتب مجلسی 
اول معلوم است، و مجلسی دوم نيز انکار نموده است، بنابر اين شايد 
ــی نسبت داده  ــته اند و به مجلس بعضی از صوفيان اين کتاب را نوش
ــوب به مولى  ــپس بعضی از اصحاب ما اين ردی را که منس اند. س
ــته، و ردی را که منسوب به مجلسی است  ــت نوش محمد طاهر اس
ــيه آن اضافه کرده، و مولى محمد طاهر برای بار دوم بر آن  در حاش
ــته است، سپس آن شخص اين سه تا را در يک مجلد جمع  رد نوش
ــته است! نسخه ای  کرده، و نام آن را "أصول فصول التوضيح" گذاش
ــت که  ــی المجد الرضا در أصفهان موجود اس ــه أب از آن در کتابخان
ــت: چون ديدم که بسيارى  أول آن بعد از خطبه مختصری چنين اس
ــر نادانى و بيگانگى  ــتان علی بن أبی طالب بنا ب ــيعيان و دوس از ش
ــوالن راه دين خورده، نعره کردن و  ــل علم، فريب جمعى از غ از أه
ــتن و چرخيدن و عشق بازى با مردان را عبادت  دست زدن و برجس

و طاعت پنداشته ...
ــت که مولى محمد طاهر عالم عارفی که حدودا  بسيار بعيد اس
سی سال بعد از مجلسی مرده است ردی بر مجلسی در حال حيات 
او بنويسد، و به او چنين جسارت کند که به او نسبت غلط و دروغ و 
ادعای باطل و إيجاد بدعت و أمثال آن بدهد، و ناسزا و شتمی انجام 

دهد که از کارهای عوام پست است.۹۰
در تحقيقی ديگر آمده است:

ــدی، محمد تقی  ــل حديث ۳۹ کفاية المهت ــی، در ذي «ميرلوح
ــی را متهم به تصوف می کند و دليل آن را توضيح المشربين  مجلس
و اصول فصول التوضيح می داند… در برابر اين ادعاهای ميرلوحی، 
ــد: ردی که  ــر ديگری نيز وجود دارد. آقا بزرگ تهرانی می نويس نظ
ــده از صوفيه است که به نام  ــی نسبت داده ش به محمد تقی مجلس
ــل می کند: اين کتاب بر  ــماء نق ــر داده اند. وی از نجوم الس وی نش
ــی در ديگر کتابهای وی است و پسرش  ــه های مجلس خالف انديش
ــی نيز، پدرش را از چنين انديشه هايی بری می داند و  عالمه مجلس

اين نقد را برخی از صوفيان نگاشته و به 
وی نسبت داده اند. آقا بزرگ تهرانی در 
جای ديگر نيز اين انتساب را رد می کند 
و می نويسد: (هدف اصلی از اين نگارش، 
ــی  ــی به مجلس ــبت دادن اين حواش نس
ــاحت وی،  ــت. با اين که س اول بوده اس
ــت و ما  ــائل به دور اس از اين گونه مس
ــالش فراوانی در  ــه وی، ت ــم ک می داني
گسترش حديث و شرح آن داشته است. 
ــه تهذيب نفس و تخليه و  او، پای بند ب
ــت، اما  ــه و مجاهده با آن بوده اس تجلي
ــرع رسيده نه بر اساس  برابر آنچه در ش
روش صوفيه… ميرلوحی که نسبت به 
ــته اين حاشيه ها را در واقع، مجلسی  ــی بد گمان بوده، پنداش مجلس
ــت.) و اين ادعای  ــاخته اس ــر س ــته و در ميان مردم منتش اول نوش
ــخه از آن در سپاهان است، رد می کند; زيرا  ميرلوحی را که هزار نس
شيخ عبداهللا سماهيجی (م.۱۱۳۵) شيخ االسالم اصفهان، در مسأله 
ــت، می نويسد:  ۱۵ کتاب (النفحة العنبريه) خودکه درباره صوفيه اس
ــماری از انسانهای امين و مورد اعتماد، به من خبر دادند: موالی  (ش
امين و جليل ما، محمد طاهر قمی، رساله ای نوشته و در آن از گمراه 
بودن صوفيان و خارج بودن آنان، سخن گفته است و عالمه محقق 
ــته و اين سخن را درباره  ــی، بر آن رد نوش مولی محمد تقی مجلس
شماری از صوفيه نادرست دانسته، مانند: معروف کرخی. ولی من به 
اين دو رساله دست نيافتم و فرزند وی، عالمه مجلسی او را بری از 
اين نسبتها دانسته است.) عالمه مجلسی، در رساله اعتقادات آورده 
ــت: پدرم جزو صوفيه نيست و اکنون نوشته های وی، در نزد من  اس
ــتفاده می شود: گرچه برابر  ــد، اس وجود دارند. از آنچه تاکنون ياد ش
ــربين، در زمان حيات مجلسی  ادعای ميرلوحی، کتاب توضيح المش
اول (م.۱۰۷۰) نوشته شده؛ اما هيچ گونه شاهدی که آن را مجلسی 
اول ديده باشد، وجود ندارد... و حتی در رساله هايی که پيش از سال 
ــترس است، مانند سلوة الشيعه و هداية  ــته شده و در دس ۱۰۸۱ نوش
ــر قمی به عنوان  ــم محمد طاه العوام واصول مختصرالتوضيح، اس
ــاله ضدصوفيه نيامده و ميرلوحی، در کفاية المهتدی،  ــنده رس نويس
ــته اين مطلب را مطرح ساخته  ــال ۱۰۸۱ به بعد نوش که آن را در س
است. گواه بر اين، ستايش علی بن محمد عاملی سبط شهيد ثانی از 
ــی اول است. وی، با اين که مخالف سرسخت صوفيه بوده و  مجلس
از آنان در کتاب (السهام المارقه) انتقاد کرده، در اجازه ای که به سال 
ــی اول ستايش  ــی داده، از پدرش مجلس ۱۰۶۸هـ. به عالمه مجلس
ــت. اگر وی را طرفدار صوفيه می دانست، نيازی به ذکر نام  کرده اس
ــه نيز، به گونه ديگر با وی  ــهام المارق وی در اجازه نمی ديد و در س
ــربين  برخورد می کرد... بنابراين، در آن زمان، يا کتاب توضيح المش
و اصول مختصر التوضيح، منتشر شده و به دست شيخ علی نرسيده 
ــی اول بر آن  ــر شده، اسم مجلس ــده و يا اگر منتش ــر نش و يا منتش

شيخ الفالسـفه ابوعلى سينا، عمر را 
از اميرالمؤمنيـن على عليه السـالم 
عاقل تر مى داند و مى گويد: «اگر امر 
امامت و خالفت دائر بين دو نفر شد 
كه يكـى عاقل تر و سياسـت مدارتر 
باشـد و ديگـرى عالم تـر، بايـد آن 
كس كه عاقل تر اسـت مقّدم شـود، 
و آن كـس كه عالم تر اسـت وزير و 
كمك كار او گردد، همان طور كه عمر 

و على چنين كردند!»
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ــت. حتی وی در سهام المارقه،  نبوده اس
ــام برده،  ــه از آن دو کتاب ن ــن ک ــا اي ب
ــی ندارد. همان گونه  اشاره ای به مجلس
ــبت دادن رد رساله عليه  که ياد شد، نس
صوفيه، پس از تحقيق ميرلوحی و توسط 
ــت. اصول فصول  ــده اس وی مطرح ش
التوضيح، مطالبی دارد که با انديشه های 
مالمحمد تقی مجلسی، سازگاری ندارد. 
درست است که وی، بسان شيخ بهائی، 
ــد اردبيلی مخالف  ــاد و مال احم ميردام
ــه در اصول  ــوده بلکه برابر آنچ عرفا نب
ــاز با آنها  ــح آمده، در آغ ــول التوضي فص
ــمار  ــت و از عرفا به ش مدارا می کرده اس
ــود که با  می آمده، ولی اين دليل نمی ش
صوفيان همراه و همفکر بوده است. بله 
تنها چيزی که می توان درباره وی گفت، 
همان سخن مجلسی دوم است و به دور 
ــی و گواهان و  ــابقه علم از تحقيق و س
ــت که بگوييم: رساله ای در  ــانه هاس نش

ــی اول نقد کرده و آن را نزد  ــه های صوفيه بوده و مجلس نقد انديش
ــت. مجلسی اول، مشرب خود را  ــتاده اس مالمحمد طاهر قمی فرس
مشرب متوسط می دانسته و هيچ گاه به کتابهای چهارگانه شيعه بی 
ــت،  احترامی نکرده، آن گونه که در اصول فصول التوضيح آمده اس
بلکه وی يکی از کتابهای چهارگانه را شرح داده که در آن درمقايسه 
ــند، بسيار است و از او، به  با ديگر کتابهای چهارگانه، روايات بی س
ــر حديث اهل بيت ياد می شود. خود و پسرش  ــتين ناش عنوان نخس
ــر احاديث  ــادش مالصالح مازندرانی، در نش ــی و دام عالمه مجلس
ــر  تالش فراوانی کرده اند. حال چگونه با آن همه تالش در راه نش
ــن اليحضره الفقيه، در فصل  ــرح م احاديث اهل بيت و ترجمه و ش
ــود: احاديث  ــوم اصول مختصر التوضيح، متهم می ش دوم از باب س
ــته  ــه و درباره احاديث کتابهای چهارگانه نوش ــر معلوم را پذيرفت غي
ــت، بيش تر آن را به جهت  ــت: اخباری را که در کتب اربعه اس اس
ــی  ــوال راويان طرح کرده اند. بنابراين، آنچه به مجلس ــل به اح جه
ــبت داده شده، به هيچ روی، با مشرب وی سازگار نيست و  اول نس
ــردن چهره وی و فرزند  ــبتهای ناروايی، خراب ک هدف از چنين نس
ــی بوده است… از آنچه درباره ميرلوحی  بزرگوارش، عالمه مجلس
ــيوه مبارزه وی عليه صوفيه نگاشتيم، به خوبی روشن می شود:  و ش
جريان مبارزه عليه صوفيه، اليه های تو در تو و ناشناخته بسيار دارد 
ــياری از متفکران و نويسندگان را به اشتباه افکنده و شماری  که بس
ــده، در حالی که مخالف صوفيه  از اهل فکر و نظر، صوفی قلمداد ش
بوده اند و گروهی نيز مدافع صوفيه قلمداد شده، در حالی که دفاعی 

از آنها نکرده اند»۹۱ 
ــت مجلسی  ــخصيت ديگری که مقداری مهم اس «ش

دوم است. مجلسی دوم وضعيت 
ــان  چندان ثابتی از نظر نگاهش
ــان ندارند.  ــفه و عرف ــه فلس ب
ــی دوم خودشان مسلمًا  مجلس
ــن و مولوی خوب  با محی الدي
ــان در عين الحياه  نيستند. ايش
ــی الدين و مولوی  صريحا مح
ــا اين تصور  ــد ام را رد می کنن
ــی  ــده ای گفته اند مجلس که ع
دوم کالً با عرفان مخالف است 

درست نيست.»

نيرومندترين کسى که در اين دوره 
ــان درافتاد، مرحوم عالمه  اخير با صوفي
ــى (م ۱۱۱۰ هـ) بود.  محمد باقر مجلس
ــون ديدم که  ــا می فرمايد: 'چ ــه باره ک
ــردم به صوفيان بدعت گذار و حکيمان  م
ــود که در برابر  ــق مى پردازند، آن ب زندي
آنان اثرهاى امامان را ميانشان پراکندم' 
ــش از او و نه پس از وى  ــن راه چنان بود نه پي ــتى در اي و او به راس
ــن و بدعت گزاران  ــه مخالفان دي ــس با او... در برکندن ريش هيچک
ــت. عالمه مجلسی, در آخرين فصل  خاصه صوفيان، برابر نبوده اس
عين الحياة, که به سال ۱۰۷۲هـ. نگاشته شده و در موارد کثيری از 

بحار االنوار و... به شدت به رد صوفيه پرداخته است.
ــی دوم با فالسفه و عرفا  مخالفت ها و مبارزه های مرحوم مجلس
ـ تا چه رسد به صوفيه ـ مانند خورشيد در وسط آسمان می درخشد؛ 
ــد. ايشان به جای اينکه  و جز جاهالن و معاندان منکر آن نتوانند ش
ــان استفاده  ــی هم به نفع خودش بخواهند از مقام و موقعيت مجلس
ــده و الاقل به پير اساتيد خودشان  کنند، بهتر بود منکر بديهيات نش
ــان اعتراف کرده اند: «مرحوم  مراجعه می کردند و می ديدند که ايش
ــی، در بسياری از جاها همه عرفای حق  جد اعالی ما عالمه مجلس
ــه جملگی را متهم  ــوب می راند، و با يک کلم ــا يک چ ــل را ب و باط
می نمايد! مرحوم حاجی نوری و صاحب روضات چنين بوده اند!»۹۲ 

ــی دوم در دامن وحدت وجودی ها بزرگ شده  «مجلس
ــی دوم پدرش است. ايشان  ــت. مراد و همه چيز مجلس اس
ــار در باره پدرش می گويد، ذريعتی الی اهللا تعالی بعد  در بح
ــوی خدا پدرم بود.  ائمه الهدی. بعد از ائمه، پلکان من به س
ــياری از مطالبی  پدری که وحدت وجودی غليظ بود. ... بس
ــی ثانی در بحار دارد و مطالب مفيد و  را که مرحوم مجلس
ــت، يا نقل قول از مال  به درد بخوری از جهت اعتقادی اس
ــت يا نقل قول از شيخ بها و يا نقل قول از پدرشان  صدراس
ــان  ــت. ايش ــًا از مير داماد و ميرزا رفيعاس ــت و يا بعض اس
رساله ای به اسم االسره الخليليه دارد که در آنجا می گويد، 

كم ترين تأمل نشان مى  دهد حقيقت 
معناى وحدت وجود  يك چيز بيش تر 
نيسـت، و آن همين اسـت كه: آنچه 
موجـود اسـت حقيقتى واحد اسـت 
كـه نـه آغـازى دارد و نـه انجامى و 
نـه ابتدايـى دارد و نـه انتهايـى، و 
نـه خالقـى دارد و نـه آفريننـده اى؛ 
بلكـه همين حقيقـت واحد هر لحظه 
بـه صورتـى درمى آيـد و هـر آن به 
شكلى در تجلّى  و ظهور است! ارائه 
وحدت  بـراى  مختلـف  تفسـيرهاى 
وجـود  امرى كامـًال ظاهرى اسـت، 
نـه درونى و محتوايـى. اين كار تنها 
براى سـرپوش گذاشتن بر مخالفت 
آشـكار عقيده وحدت وجود با عقل و 

شرع صورت گرفته است.
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ــر نکنيد که من با تصوف مطلقًا بدم.  فک
نه، من با پدرم اربعين می نشستم و ذکر 
می گرفتم. به دستورات عمل می کردم.»

برای روشن شدن اشتباهات ايشان 
در مورد مرحوم مجلسی اول و دوم، اين 
ــی دوم  ــارت را از خود مرحوم مجلس عب

می آوريم:
ــورد پدر  ــن که در م ــز از اي «بپرهي
عالمه ام نور اهللا ضريحه گمان کنی که 
وی از صوفيه بود يا به مسالک و مذاهب 
ــت! حاشا که او چنين  ايشان اعتقاد داش
ــد! چگونه چنين چيزی ممکن است  باش
ــی که او از تمامی اهل زمان خود  در حال
به اخبار اهل بيت بيشتر انس داشت و از 
ــان به آنها عالم تر بود. مسلک  همه ايش
ــد و ورع بود و در ابتدای امر  پدر من زه
خود به اسم تصوف خود را ظاهر می کرد 
تا اين طايفه به او روی آورند و از او فرار 
ــيله ايشان را از عقايد  نکنند و بدين وس
ــان برگرداند و از  ــد و اعمال بدعتش فاس
ــان را به  ــياری از ايش همين راه نيکو بس
ــوی حق هدايت کرد. و چون در آخر  س
ــر اين مصلحت  ــود ديد که ديگ عمر خ
ــای ضاللت و  ــدارد و پرچم ه ــی ن جاي
ــزاب  ــه، و اح ــان اوج گرفت ــان ايش طغي
شيطان غلبه کرده اند، و ايشان دشمنان 
آشکار خداوندند، از ايشان تبری جست و 

ــان تکفير می کرد، و من راه و روش او را  ــان را در عقايد باطلش ايش
بهتر می دانم، و دست خطهای وی در اين باره در نزد من است.»

ــما در بحار جايی را پيدا کنيد که مجلسی ثانی از  «ش
خودشان حرف پخته ای در شرح روايتی گفته باشند (غير از 
ــان از مال صدرا  تجزيه ترکيب نحوی و مباحث لغوی). ايش
در بحار از بعض المحققين ياد می کنند. جايی را که ايشان 
ــه کنيد، می بينيد که  ــد بعض المحققين، اگر مراجع می گوي
عبارت مال شرح اصول کافی مالصدراست. در خيلی جاها 
هم می گويد، قال بعض و عين عبارت مالصدرا را می آورد 

ولی اسم او را معموالً نمی برد.»

ــود که اصال به بحار و بيانات  ــان معلوم می ش از اين حرف ايش
ــا اصال آنها را  ــی مراجعه نکرده ي ــی و تحقيقی مرحوم مجلس علم
ــط از زبان برخی  ــا از روی تعصب و تقليد نابجا فق ــد و ي نفهميده ان
ــالم و دشمنان مرحوم مجلسی نظری را نقل نموده اند.  معاندان اس

ــان تنها  ــت که ايش در اين باره کافی اس
به کتاب سماء و عالم بحار مراجعه کنند 
ــتدالل و تبحر مرحوم  ــم قدرت اس تا ه
مجلسی را ببينند، و هم به بطالن عقايد 
خود و اساتيد خود و حتی صدر الفالسفه، 
در مسأله اعتقاد به قدم عالم آگاه شوند.

ــر اصول  ــود ب ــرح خ ــدرا ش مالص
ــد وحدت  ــر مبنای عقاي ــی را نيز ب کاف
ــاير عقايد نادرست  موجودی و جبر و س
ــفی و عرفانی خود نوشته است، لذا  فلس
ــرح مالصدرا بر اصول  ــی در باره ش برخ
ــرحه بالکفر:  کافی گفته اند: «اول من ش
ــت که اصول  ــی اس مالصدرا اولين کس

کافی را به کفر شرح کرده است.»
ــت که مرحوم مجلسی  ــک نيس ش
ــخنان برخی فالسفه و عرفا را  گاهی س
ــد، اما غالبا پس  ــار االنوار می آورن در بح
ــنخ حرفهای مالصدرا و هم  از اينکه س
ــد، تصريح  ــل می کنن ــران وی را نق فک
ــا مزخرفات و خرافات و  می کنند که آنه
ــد و سخيف است،  خياالت و اوهام فاس
ــبه  چنان که می فرمايند: «وأقول ما أش
ــات بالخرافات و الخياالت  هذه المزخرف
ــدة... و ما قاله  ــة و األوهام الفاس الواهي
الحکماء و الرياضيون فی ذلک فهو على 
ــن و اهللا الهادی إلى  ــرص و التخمي الخ

الحق المبين.»۹۳ 
ــفی  ــان حتی توضيحات فلس    ايش
ــفه خيلی با  ــتاد مالصدرا و در مورد مطالب فلس ميرداماد را ـ که اس
ــح و تحقيق بر مذاق های  ــخن می گويد ـ توضي مالحظه تر از او س
ــه رحمه اهللا حاول تحقيق األمر  ــمرده، می فرمايد: «فلعل انحرافی ش
على مذاق المتفلسفين و مزج رحيق الحق بمموهات آراء المنحرفين 
عن طرق الشرع المبين مع تباين السبيلين و وضوح الحق من البين 
ــلفنا صريح األمر لذی عينين و سنذکر ما يکشف  و قد اتضح بما أس

أغشية الشبه رأسا عن العين .»۹۴ 
ــال مال صدرا در مورد عالم  ــفه و امث و بعد از نقل مطالب فالس
مثال و اسما و صفات الهی، همه آنها را از خرافات صوفيه می شمارند 
ــد: «أقول هذه الکلمات مبنية على خرافات الصوفية إنما  و می فرماين

نورد أمثالها لتطلع على مسالک القوم فی ذلک و آرائهم .»۹۵ 
ــخاصی مانند مالصدرا  ــوردی ديگر که مطالبی را از اش و در م
ــان را مطالب  ــض المحققين نقل می کنند مطالب ايش به عنوان بع
ــد و می فرمايند: «أقول  ــه، و مخلوطی از حق و باطل می دانن صوفي
هذا من تحقيقات بعض الصوفية أوردناه استطرادا و فيه حق و باطل 

عقايـد و مشـرب سـيد حيـدر 
آملـى مـورد تأييـد و اسـتناد احدى 
از علمـا و فقهـا و متكلمـان نامور و 
محورى شـيعه نيسـت و البته كسى 
كـه از مكتب بغداد و قم و اسـاطين 
مكتـب شـيعه بگريـزد و در زواياى 
پنهـان دنبال دسـتاويز بگـردد بايد 
هم چنگ به دامن امثال سـيد حيدر 
آملى بيندازد! مسـلم اسـت كه آرا و 
نظريات شـيخ حيدر آملـى در مورد 
تصـوف و وحدت وجـود و ارادت به 
ابن عربـى مـورد اعتناى احـدى از 
اركان و اسـاطين مكتب نبوده، بلكه 
در كتابهـاى تراجـم ما به شـدت به 
تصوف، و مشرب، و مداحى او نسبت 
به دشمنان اهل بيت عليهم السالم، 
و خرقـه، و نوشـتن شـرح فصوص 
ابـن عربـى ـ با ايـن كه در شـرح 
خود بر فصوص ابـن عربى، مطالب 
او را بسـيار رد مى كنـد ـ اعتـراض 
شـده است؛ و او را به عنوان صوفى، 
بلكه غالـى در تصوف، و گول خورده 
تسويالت شـيطان ياد كرده، و حتى 
ذكر شـرح حـال او در ضمن شـرح 
حال علماى شـيعه را امرى شايسته 

خود ندانسته اند!

48

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



و اهللا الملهم للخير و الصواب .»۹۶ 
«مجلسی ثانی در اعتقادات، به خاطر شرايط زمانه، در 
کشاکش عقايد پدرشان و گرايش های خودشان مرددند.»

ــار نمی رفت  ــن مردم نيز انتظ ــخن از ناآگاه تري ــدور اين س ص
ــفه و متصوفه و وحدت  ــی با فلس چه اينکه مخالفت مرحوم مجلس

وجوديان از روز هم روشن تر است.

تصوف بد و تصوف خوب!
ــا تصوف بد  ــم و تصوف بد. ما ب ــوف خوب داري «تص

مخالفيم.»

ــوب همان عقايد صحيح علما و فقها و  اگر منظور از تصوف خ
ــتغال به عبادت است که  ــرعی و اش متکلمان مکتب وحی و زهد ش
ــت و لو اينکه اين نام گذاری  هيچ عالمی با اين مطلب مخالف نيس
ــر عاملی می فرمايند:  ــيخ ح ــت، چنان که مرحوم ش غلط و حرام اس
«اگر اين مطلب جايز باشد پس انسان می تواند بدون لزوم تقيه خود 
را کافر، يا يهودی، يا فطحی، يا حنبلی هم بنامد! اين مطلب تنها نام 
ــم گزاری لفظی نيست بلکه نام گزاری معنوی و دينی ای است  و اس
ــد کلی ای بر آن مترتب می شود. مضافا بر اين که اين وجه  که مفاس

عين مصادره بوده و به طور آشکارا انکار حق است.»۹۷
ــان و  ــان و اساتيدش و اگر منظور از تصوف بد همان عقايد ايش
ــان است، باز هم حرف درستی است چرا که عقايد ايشان  امثال ايش
از اساس، خالف ضروريات عقل و وحی است چنان که بارها شواهد 

مطالب باطل ايشان را آورده ايم.

تاريخ نهضت نقد نويسى بر صوفيه
«پس بنابر اين، علمای ما از قرن هفتم تا قرن يازدهم 
ــالً با تصوف و حکمت  ــروع نهضت اخباری گری کام و ش
ــتند. شما در کتب  و علوم عقلی همکاری و هماهنگی داش
ــک کتاب پيدا  ــی حتی ي ــاير کتب کتاب شناس ذريعه و س
نمی کنيد که در اين دوره در نفی تصوف نوشته شده باشد. 
يعنی تمام نهضت نقد نويسی بر تصوف از آخر قرن يازدهم 

و اوايل قرن دوازدهم شروع شده است.»

ــان ائمه ـ عليهم  ــيعی از آغاز و از زم ــان غالب عالمان ش جري
ــفه بوده است تا چه رسد  ــالم ـ جريان منتقد فلسفه و ضد فلس الس
ــع صفويه؛ دوران  ــتثنای دو مقطع. يکی مقط ــه نقد تصوف! به اس ب
مالصدرا و ميرداماد که يک مقدار جريان گرايش به فلسفه در ميان 
ــه همان موقع هم  ــد پيدا می کند. البت ــيعی رش پاره ای از علمای ش
ــفه، مثل مرحوم مجلسی و ديگران  ــفه و ضد فلس جريان منتقد فلس
ــيخ بهايی کامال  ــه صورت جدی مقابل اين جريان بودند. حتی ش ب
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ــفه دارد. مقطع ديگر هم  موضع ضدفلس
ــت. يعنی دوران چهار پنج  روزگار ما اس
ــان حوزه و  ــفه در مي دهه اخير که فلس
عالمان تشيع اين طور بسط پيدا می کند. 
ــفه و مقابله  ــن اصال انتقاد از فلس بنابراي
ــفه اختصاص به جريان اخباريون  با فلس
ــای اصولی و اصوليون  ندارد. يعنی علم
ــفه و ضد فلسفه به صورت  منتقد از فلس

اساسی داريم. 
هرگز مبارزه عالمان مذهبى اسالم، 
ه شيعه با صوفيان امرى تازه نبوده،  خاصّ
بلکه جنگى ديرينه بوده که از قرن هاى 
ــين بازمانده و بدين  عهد رسيده بود  پيش
که صوفيان و کسانى از قبيل حسين  بن 
ــبلى و بايزيد بسطامى  ج و ش منصور حالّ

و... را کافر و ملحد دانسته بودند. 
ــدير  ــند صحيح از س ــی به س کلين
صيرفی روايت کرده است که من روزی 
از مسجد بيرون می آمدم و امام باقر عليه 
ــجد می شد، دست مرا  السالم داخل مس
ــرد و فرمود: "ای  ــه کعبه ک ــت رو ب گرف
سدير،مردم مامور شدند از جانب خداوند 
ــه را طواف کنند و  ــه بيايند و اين خان ک
ــود را بر ما  ــد و واليت خ ــه نزد ما آين ب
ــپس فرمود: ای سدير،  عرض نمايند" س
می خواهی کسانی را که مردم را از دين 
ــان  ــری می کنند به تو نش ــدا، جلو گي خ
دهم؟ آنگاه به ابو حنيفه و سفيان ثوری 
ــزرگ صوفيه) که  ــان و رهبران ب (از باني
ــجد حلقه زده بودند، نگريست و  در مس
ــتند که بدون هدايت از  فرمود: اينها هس
ــندی آشکار، از دين خدا  جانب خدا و س

جلوگيری می کنند، اگر اين پليدان در خانه های خود بنشينند و مردم 
ـــان را از جانب  ــوی ما می آيند و ما ايش را گمراه نکنند، مردم به س

خدا و رسول خبر می دهيم.
ــور بوده اند که به حجت  ــه صوفيه در طول تاريخ آنقدر جس بلک
ــان را محتاج  ــالم اعتراض می کرده، و ايش ــدا امام رضا عليه الس خ

تعليمات انحرافی خود می دانسته اند.۹۸ 
و با امام صادق عليه السالم به مناظره می پرداخته اند.۹۹ 

ــندگان غرب و حتی  ــياری از دانشمندان و مورخان و نويس بس
نويسندگان خود صوفيه تصريح کرده اند که: نامی از تصوف در زمان 
پيامبر اکرم صلی اهللا عليه و آله و سلم نبوده و اين نام در اواخر قرن 

دوم هجری يا اندکی بعد از آن پيدا شده است.

و به گفته «کيوان قزوينی» معروف 
ــاه» که خود مدت ها از  به «منصور عليش
ــی  ــايخ صوفيه بود: «اول کس جمله مش
ــه زير بار اين ننگ و بدعت رفت... ابو  ک
ــم کوفی بود که رنجها به خود راه  هاش

داد تا اراده  صوفيه راه افتاد».
ــلمانان  ــه ارتباط مس ــی ک و هنگام
ــدت يافت،  ــای بيگانه، ش ــا فرهنگ ه ب
دشوارتر و پيچيده تر شد، چيزی نگذشت 
که تصوف تحت تاثير آشنايی مسلمانان 
ــران و بخصوص  ــد و اي ــا فرهنگ هن ب
ــرار گرفت و به صورت  فرهنگ يونان ق
چاره جويی برای متّحد شدن يا پيوستن 
ــراق و  ــناخت او از طريق اش با خدا يا ش
ــد و تصوف  ــوان عرفان در آم تحت عن
ــد و بيش  به مذاهب باطنيان آميخته ش
ــت و از  ــوار و پيچيده گش ــش دش از پي
ــناختند،  آنچه مردم از معارف دينی می ش
منحرف گرديد و خود به صورت مذهبی 
جداگانه بلکه مذهب هايی مورد اختالف 
ــه  ــد، متصوف ــدگان در آم ــالف کنن ِاخت
ــکار فقها و  ــخنانی گفتند که مورد ان س
ــن قرار گرفت... پس  محدثين و متکلمي
ــر کار آمدند  ــيان بر س از بنی اميه، عباس
ــری ) ولی آنها نيز راه امويان  ( ۱۳۲هج
را ادامه داده، و برای استحکام پايه های 
ــان به حربه های مختلف چنگ  حکومتش
زدند. يکی از برنامه های آنها برای بقای 
ــب  ــود، به وجود آوردن محيطی مناس خ
ــا و جدل های عقيدتی دور  برای بحث ه
از تعليمات معصومان عليهم السالم بود، 
ــدن عقايد اديان و مذاهب  تا با مطرح ش
ــر کوب کردن  ــات مباحثه و مناظره، و از طرفی س ــف و جلس مختل
ــک و شبهه ايجاد نموده و آنها  ــلمين ش علمای واقعی، در عقايد مس
ــود، اين  ــروه نمايند، و چنان که در تاريخ مالحظه می ش ــروه گ را گ
ــتند مسلمانان را از محور  ــت را به خوبی عملی کرده و توانس سياس

اصلی دين يعنی ائمه اطهار عليهم السالم متفرق نمـايند.
ــالم و  ــت که از به هم آميختن تعاليم اس ــوف مخلوطی اس تص
معتقدات اقوام غير مسلمان از قبيل بودايی، مانوی، زرتشتی، هندی، 
صوفيان مسيحی، نو افالطونی، کنِوسی، زروانی و هرمسی به دست 
آمده است. و دارای مبانی ديگری از قبيل حلول، اتحاد و فنا در ذات 
خداوند متعال است که کامالً مخالف عقايد مسلمانان بود، لذا نه تنها 
ــيعه، و نه تنها در اسالم، بلکه در تمام اديان مبارزه با فلسفه و  در ش

براى روشن شدن اشتباهات ايشان 
و  اول  مجلسـى  مرحـوم  مـورد  در 
دوم، ايـن عبـارت را از خود مرحوم 

مجلسى دوم مى آوريم:
«بپرهيز از اين كه در مورد پدر عالمه 
ام نور اهللا ضريحه گمان كنى كه وى 
از صوفيه بود يا به مسالك و مذاهب 
ايشـان اعتقاد داشـت! حاشـا كه او 
چنيـن باشـد! چگونه چنيـن چيزى 
ممكن است در حالى كه او از تمامى 
اهـل زمان خود بـه اخبـار اهل بيت 
بيشـتر انس داشت و از همه ايشان 
به آنها عالم تر بود. مسـلك پدر من 
زهـد و ورع بود و در ابتداى امر خود 
به اسـم تصوف خود را ظاهر مى كرد 
تا ايـن طايفه بـه او روى آورند و از 
او فرار نكنند و بدين وسـيله ايشان 
را از عقايد فاسـد و اعمال بدعتشان 
برگرداند و از همين راه نيكو بسيارى 
از ايشـان را به سـوى حـق هدايت 
كرد. و چـون در آخر عمـر خود ديد 
كـه ديگر اين مصلحـت جايى ندارد 
و پرچم هاى ضاللت و طغيان ايشان 
اوج گرفتـه، و احزاب شـيطان غلبه 
كرده اند، و ايشـان دشمنان آشكار 
خداوندند، از ايشـان تبرى جست و 
ايشـان را در عقايد باطلشان تكفير 
مى كـرد، و من راه و روش او را بهتر 
مى دانم، و دست خطهاى وى در اين 

باره در نزد من است.»
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عرفان وحدت موجودی تا چه رسد به تصوف! پيوسته اولين اشتغال 
علما بوده است.

ــروع  ــد بهائيت و وهابيت تنها از زمانی ش ــت که نق بديهی اس
ــده است که اين بدعت ها ظهور يا رواج پيدا کرده اند، همين طور  ش
ــت که اين بدعت ها  نقد تصوف تنها از زمانی ضرورت پيدا کرده اس
ــند، چرا که قبل از آن با  ــده يا رواج پيدا کرده باش ــيع پيدا ش در تش
ــيعيان، و قدرتی که  ــه به قوت دين و ايمان و بيداری عموم ش توج
ــيع  ــته اند، تصوف در تش ــان داش ــای اعالم در قلع و قمع ايش علم
ــته که نيازمند به نقد نويسی باشد. مطالعات و  اصال جايگاهی نداش
ــايخ صوفيه روشن می نمايد که تا  تحقيقات در احوال و تراجم و مش
ــل از روی کار آمدن دولت صفويه هيچ قطب صوفی را نمی توان  قب

پيدا کرد که شيعه و پيرو اهل بيت بوده باشد.۱۰۰
ــوابق صوفيه نشان می دهد که صوفيان نخستين تماما سنی   س
ــم کوفی، منصور حالج،  ــتند مثل جنيد بغدادی، ابوهاش مذهب هس
ــقی، قطب الدين حيدر و... مولوی، با يزيد بسطامی،  ابو حلمان دمش
ــنی هستند. بيرون از قلمرو تشيع،  ــنايی و... همه و همه س عطار، س
ــن در آن جاى ها  ــر نمى کردند ليک ــوارى س صوفيان چندان به دش
ــد با اهل خانقاه ستيزه  آغاز  نيز هرگاه فرصتى نصيب عالمان مى ش
مى کردند چنان که در هند چند تن از سران تصوف به دست ايشان 

طعم مرگ چشيدند. 
ــور يا رواج اين  ــه از زمان ظه و البت
ــت های مرموز  بدعت ها در نتيجه سياس
ــتعمارگران، بر خالف مدعای ايشان  اس
عالمان مکتب چه اصولی و چه اخباری، 
ــان  ــوا کردن ايش ــدت تمام به رس با ش
ــه امروزه جز  ــد، به گونه ای ک پرداخته ان
ــران از اصول  ــب خوردگان و بی خب فري
ــب، و واماندگان از کاروان  و مبانی مکت
ــنگر امامان  معارف قرآن و احاديث روش
ــان  ــی دلباخته ايش ــالم کس عليهم الس

نيست.
جاسوس انگليسی همفر، می نويسد: 
ــتعمرات انگليس به  ــه وزارت مس «آنچ
هنگام اعزام به شرق به من توصيه نمود 
عبارت بود از گسترش همه جانبه مراکز 
درويش پروری همانند خانقاه ها، و تکثير 
ــای... مانند  ــاله ها و کتابه ــار رس و انتش
کتاب احياء العلوم غزالی، مثنوی مولوی، 

و کتابهای محی الدين عربی...»۱۰۱
 تا هنگامى که عالمان مذهبى شيعه 
به قدرت تام خود در عهد صفوى دست 
ــم و بيش از  ــد، صوفيان ک ــه بودن نيافت
ــى نمى ديدند اما ديرى  تعرض آنان رنج

ــنام گفتن و نسبت دادن کفر  ــيد که با توان يابى اين دسته دش نکش
ــاله ها و کتاب ها در رد تصوف و  و زندقه و الحاد بدانان و تأليف رس
نکوهش صوفيان آغاز شد و اين درست مصادف بود با اوايل قسمت 
ــاهى صفويان. نفوذ علمای شيعه در دربار باعث  دوم از دوران پادش
ــر انجام  ــاه عباس به مخالفت با صوفيان برخيزد و س ــد که ش گردي
دست به قلع و قمع صوفيان زد و کار به جايی رسيد که کسی جرات 

نداشت خودش را صوفی معرفی کند.
علت دوم برای کثرت نقد نويسی در دوران صفويه چيزی است 

که برخی محققان (جعفريان، رسول) ذکر کرده اند: 
ــری اش برای تمدن  ــزی نبود که ـ منهای ويرانگ «تصوف چي
ــد. اين پديده نه برای  ــته باش ــی ضرری داش ــالمی ـ برای کس اس
ــاهان پرمدعا و مطيع پروری مانند تيمور  توده های تنبل، نه برای ش
و نه گدايان شکم باره که از اين خانقاه به آن خانقاه در پی مطبخی 
گرم بودند و با خوردن چند قاشق آش شکم خويش را سير می کردند، 
ــت... آنان نه مسووليتی می شناختند، نه به بخش  هيچ ضرری نداش
ــاع از مرزها در  ــتند و نه غيرتی برای دف ــادی تمدن توجهی داش م
ــت. در اين دوره به جز مغوالن که آنان هم  ــه داش ــان ريش وجودش
خارجی بودند، نه دولت بزرگی پديد آمد و نه بر ضد مغوالن جنبشی 
ــامان يافت. هرچه بود مشتی دولت ملوک الطوايفی بود که حاصل  س
کارشان آشفتگی بيشتر در امت متشتت 
ــالمی بود… دير زمانی اين وضعيت  اس
ــجدها از  ــه ها و مس ــه يافت. مدرس ادام
ــا خانقاه های  ــت و به جای آنه ميان رف
چند منظوره که نه تعليم و تربيت جدی 
ــروع و تعريف  در آن بود و نه عبادت مش
ــد. از قرن هفتم تا نهم  ــده، ساخته ش ش
ــتثناء در شرق اسالمی يادی از  جز به اس
مساجد بزرگ نيست. فقط مکتب هرات 
و سمرقند در عين حرمت تصوف، حرمت 
مسجد را، آن هم تا حدی حفظ کرد. در 
ــعر و تاريخ و  ــتی ش اين دوره غير از مش
ادبيات صوفيانه که در قالب زبان فارسی 
نوشته شده، ميراث عمده ای نداريم. هيچ 
ــد نمی آيد. اگر فقه  اثر فقهی بزرگ پدي
ــالمی  ــی و مادی تمدن اس ــر عمل مظه
ــه تا چه اندازه  ــد، می توان دريافت ک باش
ــت فتيله  رواج تصوف و افول فقه، توانس
ــالمی را پايين بکشد…  چراغ تمدن اس
ــاه اردبيل  ــوف در خانق ــوذ عميق تص نف
مانع از پاگرفتن دولت بود، چون ماهيت 
دولت قدرت است و سياست، اما ماهيت 
ــت و زهد. کم کم خانقاه  تصوف، انزواس
ــه گرفت و به  ــراب فاصل ــل از مح اردبي

جريان غالب عالمان شـيعى از آغاز 
و از زمـان ائمـه ـ عليهم السـالم ـ 
جريان منتقد فلسـفه و ضد فلسـفه 
بوده است تا چه رسد به نقد تصوف! 
بـه اسـتثناى دو مقطـع. يكى مقطع 
صفويـه و دوران مالصدرا و ميرداماد 
كه يـك مقـدار جريـان گرايش به 
فلسـفه در ميـان پـاره اى از علماى 
شـيعى رشد پيدا مى كند. البته همان 
موقـع هـم جريـان منتقد فلسـفه و 
ضد فلسـفه، مثل مرحوم مجلسى و 
ديگران به صـورت جدى مقابل اين 
جريان بودند. حتى شيخ بهايى كامال 
موضع ضدفلسـفه دارد. مقطع ديگر 
هـم روزگار ما اسـت. يعنـى دوران 
چهـار پنج دهـه اخير كه فلسـفه در 
ميان حوزه و عالمان تشيع اين طور 
بسـط پيـدا مى كنـد. بنابراين اصال 
انتقـاد از فلسـفه و مقابله با فلسـفه 
اختصاص به جريان اخباريون ندارد. 
يعنـى علمـاى اصولـى و اصوليـون 
منتقـد از فلسـفه و ضـد فلسـفه به 

صورت اساسى داريم. 
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ــه صورت طبيعی از تصوف  ــت تمايل يافت. به همين مقدار و ب تخ
ــه قدرت چاره ای جز دوری از تصوف  ــيدن ب فاصله گرفت. برای رس
ــتش بود. چندی  ــرد که تصوف عصای دس ــود. اما چه بايد می ک نب
ــکيل دولت، تناقض  تالش کرد اين دو را حفظ کند اما به صرف تش
ــور را با فقه اداره می کرد نه با زهد. فقه  ــت کش ــد. می بايس آغاز ش
ــت و زهد صوفيانه فارغ از عمل. دين تصوف، به درد  اهل عمل اس
ــورد و وقتی هم صورت جمعی به خود می گيرد  زندگی فردی می خ
به يک حزب منحط تبديل می گردد در حالی که فقه نظام ساز است. 
ــرعت تصميم  صفويان صوفی خيلی زود اين را درک کردند و به س
ــان... به کنار رفتند  ــد. در اينجا بود که صوفي ــير گرفتن به تغيير مس
ــالم جايشان را گرفتند.  ــين و قاضی و شيخ االس و فقيهان صدرنش
ــی می خواهم. عالمان  ــب می گفت: من فقط عالم جبل عامل طهماس
ــتی... فلسفه و هيئت و نجوم می دانند. اين ها به درد اداره  ايرانی مش

مملکت نمی خورد.
ــه ای که طی آن تصوف جايش را به تشرع داد و متشرعه  پروس
جای متصوفه را گرفت، يکصد سال به درازا کشيد. چون هم مبارزه 
ــو  ــارزه فکری. اين مبارزه را از يک س ــد و هم مب ــی می طلبي سياس
ــالم ها، دنبال  ــوی ديگر عالمان و شيخ االس ــاهان صفوی و از س ش
ــان حافظ منابع جريان تصوف  ــد. حرکت کند بود، زيرا قزلباش کردن
ــتند. کوتاه کردن  ــی و نظامی وافری داش ــد. آنان قدرت سياس بودن
دست آنان به سادگی ممکن نبود. راههايی برای توافق برای يکصد 
ــد اما مبارزه فکری از همان عصر نخست آغاز شد.  ــال تدارک ش س
ــت و هم فرزندش شيخ حسن.  هم محقق کرکی ضد صوفيان نوش
ــت قزلباشان را خرد کرده و  آنان با قصه خوانان درافتادند و ابزار دس
فرهنگ آنان را سست کردند... دهها کتاب و رساله بر ضد صوفيان 
نوشته شد و در اين کار فقيهان جبل عاملی پيشگام بودند. صد البته 
ــيخ بهايی را استثنا کرد که شاه عباس را در بازگشت از سفر  بايد ش
ــطامی می برد. اما او هم فقيه دستگاه  ــر قبر بايزيد بس ــهد بر س مش
صفوی بود و دوش به دوش شاه عباس ريشه قزلباشان را از اساس 
ــکه چه بود؟  ــکه بود. روی ديگر س برافکند. اينها همه يک روی س
روی ديگر آن بود که صفويه با از ميان بردن تصوف تيشه به ريشه 
ــد کل بودند اما حاال  خود زدند. تا وقتی تصوف حاکم بود، آنان مرش
ــه آنان در حال کنده شدن بود، شاهان نايب مجتهدان شده  که ريش
بودند و مجتهدان نايب امام زمان... جريان ضد تصوف هم از درون 
ــی  ــار می آورد و هم از بيرون. هم رنگ سي اس ــر دولت صفوی فش ب

داشت و هم رنگ فرهنگی.
ــوف اگر خللی  ــيد جايگزينی فقه به جای تص ــون بايد پرس اکن
ــت صوفيانه آن ايجاد کرد، چه  ــای دولت صفوی و عصبي در بنياده
ــت؟ نگاهی به درونمايه های فکری  مزيتی برای دولت صفوی داش
ــان می دهد که اين ها آثاری از تصوف نداشت.  و تمدنی صفويه نش
اصوال صفويان بدون تصوف و پس از حذف آن، توانستند به زندگی 
ــر و معماری بيافرينند.  ــادی مردم توجه ويژه کنند و آثاری در هن م
ــه تحرکی در اصفهان  ــکول گدايی صوفيانه بود ک ــا برافتادن کش ب

ــه و مسجد پديد  ــهر يک ميليون نفری با صدها مدرس پديد آمد و ش
آمد. با درآمدن لباس مندرس و کوتاه شدن ريش های انبوه و سر و 
ــه صوفيان بازاری و از ميان رفتن  ــده و حمام نارفت روی اصالح ناش
شعارهای ضد علم و دانش و رونق گرفتن بازار مدرسه و تحصيل در 
ــهرها بود که چيزی به نام تمدن صفوی  اصفهان و تبريز و ديگر ش

شکل گرفت.
ــد. وقتی عالمه  ــت پديد آي ــوف نمی توانس ــايه تص اينها در س
مجلسی حلية  المتقين را در آداب و رسوم زندگی متناسب با شرعيات 
ــت، حتی اگر در ذهنش نبود، به خودی خود با صوفی بازی های  نوش
ــرد... ماجرای منازعه  ــای جاهالنه مقابله ک ــازاری و مريدگرايی   ه ب
ــت در روزگار صفوی  ــان و فقيهان که قرن ها بود جريان داش صوفي
ــياری را گرفت و پرداختن به آن، اوراق زيادی را از دو  هم وقت بس
طرف تيره کرد و انشقاق امت را فزونی بخشيد. صد البته که فقيهان 
ــر صوفيان غلبه کردند اما تصوف هم از ميان نرفت و بار ديگر در  ب
ــربرآورد و داستانهای خيراتيه و غيره را در پی  ميانه عصر قاجاری س

داشت.»۱۰۲ 
ــت و سالروز انقالب اسالمی  «چون ايام دهه فجر اس
ــی که به ما حق حيات داد و  ــت از کس ــزاوار اس ــت، س اس
اين جلسات همه به برکت مجاهدات آن عالم ربانی منعقد 
ــالمی و رهبر  ــذار کبير جمهوری اس ــود يعنی بنيانگ می ش
ــان  فقيدمان ياد کنيم که اگر مجاهدات و بينش عميق ايش
نسبت به فلسفه و عرفان نبود، معلوم نبود که امروز ما مجاز 

باشيم بنشينيم تاريخ فلسفه و عرفان بگوييم.»

ــش های صاحب کتاب بداية  ــفه امروز ما نتيجه کوش رواج فلس
ــان از يک سو و در سوی  ــاگردان ايش الحکمة و نهاية الحکمة و ش
ــفه شاه، و هانری کربن فرانسوی است  ديگر  انجمن حکمت و فلس
ــی که  ــت، نه کس ــه همه اينها مربوط به دوره قبل از انقالب اس ک
ــفه  تصريح دارد: اگر من هم به جای آقای بروجردی (که درس فلس
ــان عمل  ــی در قم را تعطيل کردند!) بودم مانند ايش ــای طباطباي آق

می کردم!
ــفه خوانها در حوزه فرمودند، کی  «روزی امام درباره کثرت فلس
ــيعه اين قدر فلسفه خوان داشته است؟ آيا اينها  حوزه های علمی ش
ــفه در طول تاريخ خود قاچاق بوده،  ــفه را می فهمند؟ فلس همه فلس
ــد به صورت قاچاق خواند، به خصوص در حوزه های علميه، نه  و باي
ــد و اجازه بدهيد همه  ــدر زياد و برای همه کس درس بگوئي اين ق
ــينند، مگر همه اينها اهل هستند؟ کسانی که شايستگی  بيايند بنش
ــوند، کمند.  ــفه دارند، به طوری که منحرف نش ــرای خواندن فلس ب
ــالم حکمت  ــد: وقتی من در صحن معصومه عليها الس بعد فرمودن
ــم حجره ای انتخاب کرده بودم که حدود هفده نفر جا  درس می گفت
داشت. عمدا چنان جايی انتخاب کرده بودم که بيشتر نيايند. به آنها 
ــناخته شده ای بودند هم می گفتم  که می آمدند و افرادی خاص و ش
درس مرا بنويسيد بياوريد، اگر ديدم فهميده ايد، اجازه می دهم بيائيد 
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ــفه بخوانيد. چون مطالب را درک نمی کنيد و  ــما نبايد فلس و گرنه ش
ــان و هم زحمت من!  ــد. هم زحمت خودت ــث زحمت خواهيد ش باع
چون خواهيد گفت ما پيش فالنی فلسفه خوانده ايم. سپس فرمودند: 
اگر من هم جای آقای بروجردی و رئيس و سرپرست حوزه بودم از 
اين همه فلسفه گفتن، آنهم به اين زيادی و به صورت کامال علنی، 
احساس مسئوليت می کردم. وضع حوزه برای فقه و اصول و حديث 
ــير و علوم دينی است. البته در کنار آن هم عده ای که مستعد  و تفس
هستند، مخصوصا اين روزها می توانند با حفظ شرايط و رعايت وضع 
حوزه و مسئوليتی که فقيه مرجع مسئول وقت دارد، معقول بخوانند 
ــلح  ــه کمک به علوم دينی آنها بکند، و بتوانند در برابر خصم مس ک
باشند، ولی نه با اين وسعت و اين همه سر و صدا، از درس و بحث 

و نشر کتب فلسفه آنهم در حوزه.»۱۰۳ 
اهل فن به خوبی واقفند که هيچ عالمی چنين سخنانی را هرگز 
ــد نمی گويد، با اينکه عمق مطالب  ــرح تجري در مورد کتابی مانند ش
ــت، چرا؟ زيرا  ــفی باالتر اس ــاب تجريد از تمامی کتاب های فلس کت
بديهی است که نه تنها مطالب خالف عقل و ضرورت مکتب وحی، 
نه تنها در اين کتاب پيدا نمی شود، بلکه عموم مطالب و مبانی باطل 
ــفه در اين کتاب نقد و ابطال  ــالف عقل و برهان و وحی فالس و خ

شده است. 
 «بهترين مستند در پاسخ اين افراد، يکی نامه ای است 

که در سال آخر عمرشان به گورباچف نوشتند.» 

ــتی،  ــت که در تقرير عقايد دهری گری، و کمونيس ــن اس روش
ــتن،  ــاوی با همه موجودات دانس و اعتقاد به قدم عالم، و خدا را مس
ــفی، ابن عربی از امثال گورباچف  ــير باطل فلس و تجرد علم به تفس
ــت، و  کم نمی آورد، بلکه به مراتب از او و اربابان مکتبش جلوتر اس
واقعا در اين زمينه بزرگمرد است، و البته برای چون اويی دعوت به 
ــت،  مراجعه به کتابهای ابن عربی به عنوان مقدمه بيداری خوب اس
ــا بعد بيايد به حوزه و معارف قرآن و روايات را از نزديک ببيند، اما  ت
ــج البالغه اند و  ــانی که کنار قرآن و نه ــف به حال کس هزاران تأس
ــان با مادی گرايان  ــان هم بايد خود را همس خيال می کنند که ايش
ــته کفار و  ــد! و همان راهی را بروند که شايس ــت ها ببينن و کمونيس

ملحدان است! 
                                 والسالم على من اتبع الهدى

پى نوشت ها:
۱ . مبدأ اعلی، محمد تقی جعفری، ۱۰۸ ـ ۱۱۱.

۲ . منتهى المطلب (ط.ج)، عالمه حلی، ج ۳، شرح حال مؤلف، ۳۹ ـ ۵۰ 
۳ . تذکرة الفقهاء، (ط.ج)، عالمه حلی، ج ۹ ص ۴۱.

۴ . کشف  الحق و نهج  الصدق، ۵۷.
۵ . نهج  الحق، ۱۲۵.

۶ . أجوبة المسائل المهنائية، ۸۹.
۷ . چشم و چراغ مرجعيت (ويژه نامه مجله حوزه در باره آيت اهللا بروجردی)، ۱۴۰ ـ ۱۴۲.

۸ . در محضر آيت اهللا بهجت، ۲۶/۳.
۹ . مبدأ اعلی، محمد تقی جعفری، ۷۴.

۱۰ . مبدأ اعلی، محمد تقی جعفری، ۷۲.
۱۱ . مبدأ اعلی، محمد تقی جعفری، ۷۲

۱۲ . انسان کامل، مرتضی مطهری، ۱۶۸.
۱۳ . بحار األنوار، ۱۹۷/۵۷ ـ ۱۹۸.  

۱۴ . ن. ک: بحاراالنوار، ۵۷/ ۱۹۷.رجال مرحوم نجاشی قدس سره، ۴۳۳/ شماره ۱۱۶۴.
ــره، ۳۰۷/ شماره  ــی قدس س ۱۵ . ن. ک: بحاراألنوار، ۱۹۷/۵۷ـ  ۱۹۸؛ رجال مرحوم نجاش

.۸۴۰
۱۶ . خالصه اى از سخن ابن عربى و شارح قيصرى در فص نوحى اين است: إن قوم نوح 
فی عبادتهم لألصنام کانوا محقّين؛ لکونها مظاهر الحق کما أن العابدين لها کذلک؛ ألنّهم 
ــق وکان الحق معهم بل هو عينهم، وکان نوح أيضًا يعلم أنّهم على  ــًا کانوا مظهر الح أيض
ــا إلى عبادته، وإنّما  ــى وجه المکر والخديعة أن يصرفهم عن عبادته ــق إالّ أنّه أراد عل الح
ــالم؛ ألنّه کان يقول لهم ما لم يکن معتقدًا به، ويموه خالف  کان هذا مکرًا منه عليه الس
ــا أضمره واعتقده؛ إذ کان عالمًا وعلى بصيرة من ربه بأن األصنام مظاهر الحق وعبادتها  م
عبادته، إالّ أنّه عليه السالم أراد أن يخلصهم من القيود حتّى ال يقصروا عبادتهم فيها فقط 

بل يعبدوه فی کلّ معنى وصورة.
ــاهد القوم منه ذلک المکر أنکروا عليه وأجابوه بما هو أعظم مکرًا وأکبر من مکره،  ولما ش
ــادة الحق بقدر ما ظهر فيها،  ــوا آلهتکم إلى غيرها؛ ألن فی ترکها ترک عب ــوا: ال تترک فقال
ــائر المجالی وهو جهل وغفلة؛ ألن للحق فی کلّ معبود وجهًا يعرفها  وقصر عبادته فی س
ــواء أکان ذلک المعبود فی صورة صنم أو حجر أو بقر أو جن أو ملک أو غيرها.  العارفون س

رجوع شود به شرح قيصرى بر فصوص الحکم، فص نوحى ۱۳۶ ـ ۱۴۲، طبع قم، بيدار.
۱۷ . شرح نهج البالغة، عالمه خويی، ۱۷۷/۱۳.
۱۸ . شرح نهج البالغة، عالمه خويی، ۱۷۶/۱۳.

۱۹ . ال شک أن هذا االعتقاد کفر وإلحاد وزندقة ومخالف لضروری الدين.
۲۰ . عروة الوثقى، ۱۴۵/۱، مسأله ۱۹۹.

۲۱ . ن. ک: به "تنزيه المعبود فی الرد على وحدة الوجود" على احمدى، سيد قاسم.
۲۲ . رساله االنصاف، مال محسن فيض کاشانی

۲۳ . خاتمه مستدرک الوسائل، ۲ / ۶۰
۲۴ . إحقاق الحق و إزهاق الباطل، ج ۱، ص: ۱۸۴ ـ ۱۸۵.

۲۵ . ممد الهمم، حسن زاده ، حسن، ۴۹۳
ــؤن ال التوحيد مثال کما يقوله المعتزلی!  ــم بالعلية ولکن تصرف فيها بأنها التش ۲۶ . فاحک

اسفار،  ۳۰۱/۲.
۲۷ . اثنی عشريه، شيخ حر عاملی ، ۴۴.

۲۸ . اصول االيمان، عبدالقاهر بغدادی اشعری، ۲۴۸ 
۲۹ . االساس لعقائد االکياس، ۷۰

۳۰ . ممد الهمم، حسن زاده ، حسن، ۶۰۷ - ۶۰۹.
۳۱ . جلد دوم تاريخ تصوف در اسالم از صفحه ۴۰۲ و ۴۰۳ 

۳۲ . اسفار، ۱۷۱/۷.
۳۳ . اسفار، ۹ / ۲۷۸

۳۴. ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم، دکتر دينانی، جلد ۲ ص ۳۴۳  
۳۵ . رسالة فى الحدوث، مالصدرا، ۲۴۲ ـ ۲۴۳.

۳۶ .  استوار نامه ص ۱۹۲  
۳۷. فصلنامه عرفان ايران.

۳۸ . عرفان ايران ش۷ ص۳۳.
۳۹ . عرفان ايران ش ۷ ص۳۴.

۴۰ . مناقب العارفين افالکی، ۵۲.
۴۱ . مفاتيح الغيب، مال صدرا، ۴۲؛ الشواهد الربوبية فى المناهج السلوکية، مالصدرا، ۳۷۸؛ 
قال أبو يزيد: «أخذتم علمکم ميتا عن ميت وأخذت عن الحی الذی ال يموت!» (التعليقات 

على الشواهد الربوبية، مال هادی سبزواری، ۴۹۲).
۴۲ . نفحات االنس، ۳۱؛ طرايق الحقايق، ۸۰/۱.
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۴۳ . سفرنامه ابن بطوطه، ۲۶. 
۴۴ . خاطرات مستر همفر، ۶۵.

۴۵ . إحقاق الحق و إزهاق الباطل،  ۳۱ / ۵۶۲.  
۴۶ .  الذريعة، ج ۱۵، ص: ۵۷

۴۷ . تکمله امل اآلمل، ص ۱۸۴  
ــر بن الخطاب وأحمد بن حنبل ولهذا قال صلى اهللا عليه  ــن أقطاب هذا المقام عم ۴۸ . وم
[وآله] وسلم فی عمر بن الخطاب يذکر ما أعطاه اهللا من القوة يا عمر ما لقيک الشيطان فی 
ــلک فجا غير فجک! فدل على عصمته بشهادة المعصوم و قد علمنا إن الشيطان  فج إال س
ــلک إال  ــلک قط بنا إال إلى الباطل و هو غير فج عمر بن الخطاب فما کان عمر يس ما يس
فجاج الحق بالنص فکان ممن ال تأخذه فی اهللا لومة الئم فی جميع مسالکه و للحق صولة 
ــا کان الحق صعب المرام قويا حمله على النفوس ال تحمله وال تقبله بل تمجه وترده  و لم

لهذا قال صلى اهللا عليه و سلم ما ترک الحق لعمر من صديق . (فتوحات مکيه؛ ۴/ ۲۰۰).
ــی اهللا عنهم المحدثون وعمر بن الخطاب رضی اهللا عنه منهم وکان فی  ــم رض ۴۹ . ومنه

زماننا منهم أبو العباس الخشاب . (همان؛ ۲۱/۲).
ــت جوامع الکلم... ثم ايدت  ــک الوقت مواهب الحکم حتی کانی اوتي ــت فی ذل ۵۰ . ووهب

بروح القدس. (فتوحات؛ ۳/۱).
ــم مطلقًا من غير اضافة اليکون  ــح علی ان يکون لهم هذا االس ــاب المصطل ۵۱۲ . االقط
ــيد الجماعة فی  ــو من المقربين وهو س ــد، وهو الغوث ايضًا وه ــم فی الزمان اال واح منه
زمانه، ومنهم من يکون ظاهر الحکم ويجوز الخالفة الظاهرة کما حاز الخالفة الباطنة من 
ــن ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبدالعزيز  جهة المقام کابی بکر وعمر وعثمان وعلی والحس
ــه الخالفة الباطنة خاصه وال حکم له فی الظاهر کاحمد بن هارون  ــوکل ومنهم من ل والمت
ــطامی واکثر االقطاب ال حکم لهم فی الظاهر. (فتوحات؛  ــيد السبتی وکابی يزيد البس الرش

.(۶/۲
۵۲ . تذکرة االولياء، ۱۶۴.

۵۳ . کيوان قزوينی؛ استوار نامه، ۱۰۶-۹۵.
۵۴ . لب اللباب، ۴۱.

۵۵ . بحار االنوار، ۱۱۲/۲۵.
۵۶ . بحار االنوار، ۲۵، ۱۱۴.

۵۷ . بحار االنوار،۷۸/۲۳.
۵۸ . سيد محمد حسين حسينی طهرانی؛ روح مجرد، ۴۰۳.
۵۹ . سيد محمد حسين حسينی طهرانی؛ روح مجرد، ۵۹۱.

۶۰ . در کوی بی نشان ها، ۳۸-۳۶.
۶۱ . الکافی، ۱۹۳/۱.

۶۲ . بحار االنوار، ۳۳۸/۸.
۶۳ . سيد محمد حسين حسينی طهرانی؛ روح مجرد، ۶۳۷-۶۳۶.

۶۴ . بحار االنوار، ۱۷۱/۲۵.
۶۵ . رجوع شود به "روح مجرد": سيد محمد حسين حسينی طهرانی، ۳۱۸ و پاورقی، ۴۳۵

۶۶ . الطرائف،  ۲ / ۵۱۵ ـ۵۲۰
۶۷ . همان

۶۸ . شرح االشارات و التنبيهات مع المحاکمات،  ۳، / ۳۰۴؛ روضات الجنات،۶ / ۳۱۱.
۶۹ . روضات الجنات، ۶ / ۳۱۱ ـ ۳۱۵.

۷۰ . روضات الجنات، ۴ / ۱۲۲؛ هدية االحباب، ۲۰۶.
۷۱ . کشف الحق نهج الصدق، ۵۷.

۷۲. کشف المراد، ۵۷.
۷۳ . رجوع شود به مستدرک سفينة البحار, جلد ۸.

۷۴ . کافى: ۵۶/۱.
ــماره های ۵۵ و ۵۶، گفت و گو با غالمحسين  ــه در مطبوعات، ش ۷۵ . مجله بازتاب انديش

ابراهيمی دينانی، فصلنامه اشراق، ش ۱، پائيز ۱۳۸۳.
۷۶ . الشفاء،۴۵۱ ـ ۴۵۲.

ــيخ صدوق رحمه اهللا، ۲۰۷؛ بحار األنوار، عالمه مجلسی رحمه اهللا،  ۷۷ . ثواب األعمال، ش
۲۷ / ۲۳۲ ـ ۲۳۳.

۷۸ . رجوع شود به أعيان  الشيعة، ج ۶، ص: ۲۷۲.  
۷۹ . أعيان  الشيعة، ج ۶، ص: ۲۷۱ ـ ۲۷۳

۸۰ . تذکرة المتبحرين، ص ۸۸۷
۸۱ . اعلم أنه ما من شی ء فی العالم إال وأصله من حقيقة إلهية وسره من اسم إلهی وهذا 
ــون... قال الحالج ما صحت الفتوة إال ألحمد و إبليس! کأنه قال هذان  ــه إال الکامل ال يعرف
ــماء المحبة واآلخر  ــأنه أحدهما مظهر أس المظهران کل منهما کامل فی بابه متفرد فی ش
ــماء القهر... وهو مجمع الموجودات ومرجع الکل والجميع مظاهر أسمائه ومجالی  مظهر أس
صفاته... فمن أمره ظاهرا بسجدة آدم فی قوله: اسجدوا ِآلدم، کان نهاه فی السر عن سجدة 
لَقْتَ طينًا، فافهم يا حبيبی هذه الکلمات  ــجد لمن خَ غيره فألهمه وألقنه الحجة بقوله أَ أَس
ــى والمجانين عن  ــلة الحمق ــا يتبلد األذهان عن درکها ويتحرک سلس ــد انتهت إلى م وق
ــمئز قلوبهم عن روائحها کاشمئزاز المزکوم عن رائحة الورد األحمر والمسک  سماعها ويش
لَقْتَنِی من نار ولو أظهر نوره  ــر وتنبه لما قيل إن نور إبليس من نار العزة لقوله تعالى خَ األذف

للخالئق لعبدوه (مفاتيح الغيب، ۱۷۲ـ ۱۷۳).
۸۲ . الدروس، شهيد اول، ۲ /۲۷۰

۸۳ . الدروس، شهيد اول، ۲ / ۲۷۵ ـ ۲۷۶
۸۴ . شرح فارسى تجريد االعتقاد، ۵۵۷.

۸۵ . الدروس، شهيد اول، ۱ / ۴۵ 
ــر کتابخانه آيت اهللا  ــهيد ثانی، نش ــد به حقايق االيمان، تأليف مرحوم ش ــوع کني ۸۶ . رج

مرعشی رحمه اهللا، ۱۵۹ ـ ۱۶۳
۸۷ . کليات شيخ بهائی، شير و شکر،  ص ۲۹

۸۸ . جنتان مدهامتان، جنت ۱، صفحه ۲۹.
۸۹ . ج ۴، ص: ۴۹۵ ـ ۴۹۷

۹۰ . الذريعة إلى تصانيف  الشيعة، ج ۱۰، ص: ۲۰۷
ــماره ۸۹ و ۹۰، پديد  ــفند ۱۳۷۷، ش ۹۱ . پايگاه الکترونيکی حوزه: آذر و دی ـ بهمن و اس
ــريه:  ــالمی؛ نش ــته به مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اس آورنده: علی اکبر ذاکری، وابس

حوزه، شماره: ۸۹.
۹۲ . روح مجرد، سيد محمد حسين تهرانی، ۴۰۵.

۹۳ . بحار األنوار، ۵۴ / ۳۵۴.

۹۴ . بحار األنوار، ۵۶ / ۲۱۵.
۹۵ . بحار األنوار، ۶۴ / ۱۲۲. 
۹۶ . بحار األنوار، ۷۰ / ۳۲۹.

۹۷ . اثنا عشرية، ۲۲
۹۸ . بحار األنوار، ج ۴۹، ص: ۲۷۶.

۹۹ . بحار األنوار، ۴۷ / ۲۳۳
۱۰۰ . عرفان و تصوف، داود الهامی، ص ۳۱۶

۱۰۱ . دستهای ناپيدا، خاطرات مستر همفر، صفحه ۶۴، نشر گلستان کوثر. 
۱۱۷=maghal.com/bank/?p ،۱۰۲ . رسول جعفريان

ــام خمينی (ره)، علی  ــخصيت حضرت ام ــالب، جلد ۱، ابعاد علمی ش ــاب راه انق ۱۰۳ . کت
دوانی.
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2مقاله

مهدى حسينيان قمى
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اشاره 
در  سـومين شـماره سـمات مقالـه اى بـا عنـوان 
«پژوهشـى در بـاره ذيل دعاى عرفـه» به قلم فاضل 
ارجمند جناب حجت االسـالم حسـن ترابى به چاپ 
رسـيد كه به نقد ذيل دعاى عرفه امام حسـين عليه 
السـالم كه در كتاب قيّم مفاتيح الجنان آمده اسـت، 
پرداخته و انتسـاب اين ذيل را به امام عليه السـالم 
مورد رد و انكار قرار داده بود. اكنون آنچه پيش روى 
شماسـت نقدى بر مقاله فوق به قلـم فاضل ارجمند 
جناب حجت االسـالم و المسـلمين مهدى حسينيان 

است كه از نظرتان مى گذرد. 
البتـه بـاب اين گفـت و گو مفتـوح خواهد بـود و در 

شماره هاى آتى بدان خواهيم پرداخت.  

مقدمه
 «نَایی غف يرق ــش پايانی دعای عرفه از جمله «إِلَهِی أَنَا الْفَ بخ
ــت.  ِ وحده» مورد بحث و گفتگو قرارگرفته اس تا جمله «و الْحمد ِهللاَّ
برخی اين بخش را از دعای عرفه امام حسين عليه السالم می  دانند، 
ولی بعضی گويا به دالئلی انکار می کنند و حتمًا در اين ميان برخی 

در ترديد هستند. 
ــتين بار در إقبال مرحوم سيد بن طاوس قدس  اين بخش، نخس
سره آمده است و در کتاب های ديگر اين دعا نيامده است. در مصباح 
کفعمی دعای عرفه مذيل به اين ذيل نيست و حتی در مصباح الزائر 
ــت، دعای عرفه  ــيد بن طاوس در موضوع دعاس که کتاب ديگر س
ــت،  ــده اس ــدون اين ذيل آمده، که همين نکته جنجال برانگيز ش ب
ــش پايانی مورد  ــاد برخی از جمالت اين بخ ــه عالوه که گويا مف ب
ــند برخی نيست و آن را سازگار با لحن و آهنگ و مفاد دعاهای  پس

أئمه معصومين عليهم السالم نمی دانند؛ 
جالب است که حتی برخی چون مرحوم 
ــتند که در  ــی مدعی هس عالمه مجلس
ــال هم اين  ــخ قديمی إقب ــی از نس برخ

بخش پايانی نيامده است.
 در ادامه چند نکته اساسی، الزم به 

ذکراست:
ــر  ــای معتب ــل در مجموعه ه ۱. اص
روايی بر پذيرش است، مگر اينکه دليل 
روشنی ما را از پذيرش روايت دور سازد. 
ــن بخش پايانی دعای عرفه، در کتاب  اي
ــيد بن طاوس حلّی آمده، که اين  إقبال س
ــده و  ــناخته ش ــيار معتبر و ش کتاب بس
ــيار متشخص، معروف  مؤلف آن هم بس

و معتبراست. 
ــطری از دعا و يا جمالتی  ۲. اگر س
ــرش آن برای ما  ــت و پذي ــکل داش مش

دشوار شد اين آسيبی به مجموع نمی زند. بخش پايانی دعای عرفه 
ــطر از اين چند صفحه مشکل دار شد  ــت اگر چند س چند صفحه اس

همه اين مجموع زير سؤال نمی رود. 
آيا صحيح است که شما به دليل بخش پايانی دعای عرفه، اين 
دعا را کالً نپذيريد؟ حتمًا جواب منفی است، پس همين طور صحيح 
ــش پايانی مردود  ــطر، اين بخ ــت به دليل چند جمله و چند س نيس

شناخته شود (دقّت کنيد).
ــت و اگر دليل  ۳. برای رد روايت و يا دعا دليل محکم الزم اس
ــده نيست و در اين صورت  ــن نبود پذيرفته ش چندان محکم و روش
ــواردی توقف و احتياط  ــت؛ آری در م ــی قطعی دعا صحيح نيس نف
ــان اثبات، هردو، نيازمند دليل روشن  ــت ولی نفی به س مطلوب اس

و قطعی است.

تحّدى با بخش پايانى دعاى عرفه
ــا با اين بخش پايانی از دعای عرفه به عالم تحدی می کنيم،  م
ــک صوفی به نام ابن  ــرآن تحدی می کنيم؛ تنها ي ــه که با ق آن گون
ــتيد اين بخش پايانی  ــما مدعی هس عطاء اهللا در عالم نبوده که ش
ــت. اين بخش پايانی دعای عرفه از امام حسين عليه السالم  از اوس
امام سوم و معصوم پنجم است و احدی نمی تواند مانند آن را بياورد.
ــين بگرديد، اگر دعايی  در دعاهای مناجات گران و داعيان پيش
ــم که اين دعا در حد دعای  ــابه اين دعا پيدا کرديد ما می پذيري مش
ــر غير معصوم  ــت؛ اگ ــت و غير معصوم آن را گفته اس معصوم نيس
ــد، پس همه صوفيان و  ــی اين چنين در اوج را بگوي ــد دعاي می توان
ــتند، بيايند جمع شوند  ــه و کنار دنيا هس عارفانی که امروزه در گوش
ــين عليه السالم را بسازند، و حتی اگر  ــابه اين دعای امام حس و مش
ــابهی ديده شد، ما  ــتگان و يا از عارفان موجود هم کالم مش از گذش
سخن خود را (که می گوييم اين جمالت 
ــالم صادر شده  از امام معصوم عليه الس
ــت) پس می گيريم، ولی اگر نياورديد  اس
که قطعًا نمی آوريد بدانيد که اين بخش 
ــته است  پايانی تنها از معصوم صادر گش
ــه اين فراز پايانی  و بر اوج عصمت گون
ــه عالمانی در اوج، گواهی  از دعای عرف

داده اند.
كالم عالمـه طباطبايـى صاحـب 

تفسير الميزان:
«کيست که بتواند اين گونه حقايق 
ــائل  ــان کند؟ ما که عمری در مس را بي
ــم  ــالش کرده اي ــی ت ــفی و عرفان فلس
دهنمان ميچاد اين طور حرف بزنيم».۱

ــخ به  ــت قبل از پاس اينک بهتر اس
مقاله مذکور، بخش پايانی دعای عرفه را 
بياوريم و ترجمه کنيم و از همه خوانندگان 

اصـل در مجموعه هـاى معتبر روايى 
بر پذيرش اسـت، مگـر اينكه دليل 
روشـنى ما را از پذيرش روايت دور 
سازد. اين بخش پايانى دعاى عرفه، 
در كتـاب إقبال سـيد بن طاوس حلّى 
آمده، كـه اين كتاب بسـيار معتبر و 
شناخته شـده و مؤلف آن هم بسيار 

متشخص، معروف و معتبراست. 
اگـر سـطرى از دعـا و يـا جمالتى 
مشـكل داشـت و پذيرش آن براى 
ما دشـوار شد اين آسيبى به مجموع 
نمى زند. بخش پايانـى دعاى عرفه 
چند صفحه اسـت اگر چند سـطر از 
اين چند صفحه مشـكل دار شد همه 

اين مجموع زير سؤال نمى رود. 
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گرامی می طلبيم که مجموع اين بخش پايانی دعای عرفه را به دقّت 
مطالعه کنيد و حتی با حال و هوايی خوش در فرصتی، مکررًا آن را 
بخوانيد تا به عمق 
و  يابيد  دست  دعا 
لطافت اين بخش 
ــا و مناجات  از دع
ــاس کنيد؛  را احس
ــه  ب ــن  همچني
ــعبانيه  ش مناجات 
ــه مناجات همه  ک
ــوم  معص ــان  امام
ــالم  الس ــم  عليه
است نيز بنگريد و 
آن را در کنار اين 
ــای  ــش از دع بخ
ــطر از دعا  ــيد، و اگر يک جمله و يا يک س ــته باش عرفه در نظر داش
ــث و گفتگو با عالمان  ــر مفهوم بود پيرامون آن به بح برايتان کمت

بپردازيد و در جهت فهم مفاد آن تالش نماييد. 
بدين شکل هم ارزشمندی اين کلمات نورانی از دعای حضرت 
ــالم در روز عرفه برايتان تجلّی خواهد کرد و  ــين عليه الس امام حس
هم با توضيحات و توجيهات ما  در هنگام دفاع و پاسخ ها، شبهاتی 
که در رابطه با اين دعای اوجمند مطرح شده جواب خواهد گرفت. 

متن بخش پايانى دعاى عرفه همراه با ترجمه: 
ون فَقيرًا فی فَقْرِی»؛ يف الَ أَکُ قير فی غنَای فَکَ «إِلَهِی أَنَا الْفَ

خدای من، من در زمانی که بی نياز باشم باز فقير 
ــم در زمان  و نيازمندم پس چگونه نيازمند و فقير نباش

نيازمندی ام. 
ون جهوالً فی جهلی»؛ يف الَ أَکُ «إِلَهِی أَنَا الْجاهلُ فی علْمی فَکَ

خدای من، من در موردی که می دانم، جاهلم پس 
چگونه در زمانی که نمی دانم جاهل نباشم.

 کادبا عنَعم ــرِک ادي واِء مقَ ــرعةَ طَ س و بِيرِکتَد ف تالَ ــی إِن اخْ «إِلَهِ
ٍء»؛ اٍء و الْيأْسِ منْک فی بالَ ون إِلَى عطَ الْعارِفين بِک عنِ السکُ

خدای من، گونه های مختلف تدبير تو و جابجايی 
آن و شتاب پيچيده شدن مقدرات تو بندگان آشنای به 
ــای تو آرام گيرند و از تو در بالء  ــو را از اينکه به عط ت

مأيوس و نااميد باشند، بازداشته است.
رمک»؛ ِلُؤمی و منْک ما يليق بِکَ «إِلَهِی منِّی ما يليق ب

خدای من، از من است آنچه شايسته پستی من و 
از تو است آنچه شايسته بزرگواريت.

عفی أَ  ــود ضَ جلَ وب ــف و الرأْفَة لی قَ ــک بِاللُّطْ فْتَ نَفْس ــی وصَ «إِلَهِ
عفی»؛ تَمنَعنِی منْهما بعد وجود ضَ فَ

ــود  ــدای من، پيش از آنکه ضعف من نمودار ش خ

ــو خويش را به لطف و رأفت به من وصف کردی آيا  ت
پس از آن که ضعف من به وجود آمد تو مرا از لطف و 

رأفتت باز می داری.
 إِن و لَینَّةُ عالْم لَک و ــک ل بِفَضْ ــن منِّی فَ اسحالْم تره «إِلَهِی إِن ظَ

بِعدلک و لَک الْحجةُ علَی»؛ هرت الْمساوِی منِّی فَ ظَ
ــرون زند آن به  ــن، اگر خوبی ها از من ب خدای م
ــت داری و اگر بدی ها از  ــت و تو بر من منّ فضل توس
من آشکار گردد باز به دليل عدل تو و همراه با عدالت 

توست و تو بر من حجت داری.
لتَ لی»؛ فَّ يف تَکلُنِی و قَد تَکَ «إِلَهِی کَ

خدای من، چگونه تو مرا رها می کنی در حالی که 
عهده دار من شده ای.
ام و أَنْتَ النَّاصر لی»؛ يف أُضَ «و کَ

ــتم قرارگيرم در حالی که تو  و چگونه من مورد س
ياور منی.

يف أَخيب و أَنْتَ الْحفی بِی»؛ «أَم کَ
ــو به من  ــوم در حالی که ت ــد ش ــه ناامي و چگون

مهربانی.
يف أَتَوسلُ إِلَيک بِما هو محالٌ  قْرِی إِلَيک و کَ «ها أَنَا أَتَوسلُ إِلَيک بِفَ

أَن يصلَ إِلَيک»؛
ــل  ــن با فقری که به تو دارم به تو متوس خدايا م
ــوم با چيزی که  ــل ش ــوم و چگونه به تو متوس می ش

محال است به تو برسد.
فَى علَيک»؛ و إِلَيک حالی و هو الَ يخْ کُ يف أَشْ «أَم کَ

يا چگونه از حال خويش به تو شکوه برم در حالی 
که بر تو مخفی نيست.

الی و هو منْک برزٌ إِلَيک»؛ م بِمقَ يف أُتَرجِ «أَم کَ
ــا چگونه حالم را با گفتارم توضيح دهم در حالی  ي

که آن هم از توست و نزد تو آشکار است.
يب آمالی و هی قَد وفَدتْ إِلَيک»؛ يف تُخَ «أَم کَ

يا چگونه تو آرمان های مرا به محروميت می کشی 
در حالی که آنها نزد تو آمده اند (و به تو اميد بسته اند).

»؛ يف الَ تُحسن أَحوالی و بِک قَامتْ «أَم کَ
ــازی در حالی که  يا چگونه حاالتم را نيکو نمی س

حاالتم با تو استوار است.
بِيحِ  ــا أَرحمک بِی مع قَ م ی ولهيمِ جظع عبِی م ــک فَ ــی ما أَلْطَ «إِلَهِ

فعلی»
خدای من، چقدر تو به من لطف داری با اين جهل 
بزرگی که من دارم و چه اندازه تو به من رحم داری با 

اين زشتی رفتاری که من دارم.
ــک بِی فَما الَّذی  ــی و أَبعدنِی عنْک و ما أَرأَفَ ــا أَقْربک منِّ ــی م «إِلَهِ

يحجبنِی عنْک»؛
ــن نزديکی و چه اندازه  ــدای من، چقدر تو به م خ

بـراى رّد روايت و يا دعا دليل محكم 
الزم است و اگر دليل چندان محكم 
و روشـن نبود پذيرفته شـده نيست 
و در ايـن صـورت نفـى قطعـى دعا 
مـواردى  در  آرى  نيسـت؛  صحيـح 
توقـف و احتياط مطلوب اسـت ولى 
نفى به سـان اثبات، هـردو، نيازمند 

دليل روشن و قطعى است.
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ــن رأفت داری پس چه  ــن از تو دورم چقدر تو به م م
چيزی مرا از تو مانع می شود و می پوشاند.

 نِّی أَنم کادرم ارِ أَنو ت اْألَطْ ف اْآلثَارِ و تَنَقُّالَ تالَ ــی علمتُ بِاخْ «إِلَهِ
ی ٍء»؛ ی ٍء حتَّى الَ أَجهلَک فی شَ لِّ شَ تَتَعرف إِلَی فی کُ

ــدای من، با توجه به گونه های مختلف آثارت و  خ
ــته ام که منظور تو از من اين است  جابجايی آن دانس
که من تو را در هر چيز بشناسم تا اينکه به تو در هيچ 

چيز جاهل نباشم.
افی  لَّما آيستْنِی أَوصَ رمک و کُ نِی کَ قَ ــنِی لُؤمی أَنْطَ سر لَّما أَخْ «إِلَهِی کُ

معتْنِی منَنُک»؛ أَطْ
ــتی ام مرا الل کند  ــن، هر زمان که پس خدای م
ــر زمان که  ــخن می آورد و ه ــواری تو مرا به س بزرگ
ــازد منّت ها و نعمت های تو مرا  اوصافم مرا مايوس س

به طمع می آورد.
 و اوِیسم يه ون مساوِ يف الَ تَکُ انَتْ محاسنُه مساوِی فَکَ «إِلَهِی من کَ

يه دعاوِی»؛ ون دعاوِ يف الَ تَکُ ه دعاوِی فَکَ ائقُ انَتْ حقَ من کَ
ــد  ــی که خوبی هايش بدی باش ــدای من، کس خ
ــی که حقيقت  ــد و کس ــه بدی هايش بدی نباش چگون

هايش ادعا باشد چگونه ادعاهايش ادعا نباشد.
 االً و الٍ مقَ ا لذی مقَ اهرةُ لَم يتْرکَ ــيتُک الْقَ شم ذُ والنَّاف کم «إِلَهِی حکْ

»؛  الَ لذی حالٍ حاالً
خدای من، فرمان نافذ تو و خواست غالب تو جای 
ــده ای و هيچ حالی را برای  ــخنی را برای گوين هيچ س
ــه در برابر حکم و  ــت (هم ــته اس صاحب حالی نگذاش
ــده اند و خود  ــت قاهر تو الل ش فرمان نافذ تو و خواس

را باخته اند).
ــدم اعتمادی علَيها  ا هتُهدــي اعة بنَيتُها و حالَة شَ م من طَ ــی کَ «إِلَهِ

لُک»؛ الَنِی منْها فَضْ عدلُک بلْ أَقَ
خدای من، چه بسيار طاعتی که آن را به پاداشتم 
ــودم ولی عدل تو اعتماد  ــی که آن را محکم نم و حالت
مرا بر آن ها خراب کرد بلکه اين فضل تو بود که اينها 

را از من پذيرفت.
د دامتْ  مًا فَقَ اعةُ منِّی فعالً جزْ «إِلَهِی إِنَّک تَعلَم أَنِّی و إِن لَم تَدمِ الطَّ

مًا»؛ محبةً و عزْ
ــه گونه يک کار  ــو می دانی که گرچه اطاعت از من ب ــدای من، ت خ
ــتمر و محکم ادامه نيافته است ولی محبت اطاعت و عزم بر آن  مس

استمرار داشته است.
م و أَنْتَ اْآلمر»؛ يف الَ أَعزِ اهر و کَ م و أَنْتَ الْقَ يف أَعزِ «إِلَهِی کَ

ــرم در حالی که  ــه تصميم بگي ــدای من، چگون خ
ــلّط بر همه چيز هستی و چگونه تصميم نگيرم در  مس

حالی که تو دستور می دهی.
 ةمدبِخ کلَينِی ععمارِ فَاج ــزَ الْم دعب ب ــی تَرددی فی اْآلثَارِ يوجِ «إِلَهِ

تُوصلُنِی إِلَيک»؛ 

ــار دوری ديدار را  ــش من در آث ــدای من، چرخ خ
ــت بودنی که به تو  ــود پس مرا با در خدم باعث می ش

برساند برای خودت گردآور.
 رِکي ون لغَ ــتَدلُّ علَيک بِما هو فی وجوده مفْتَقر إِلَيک أَ يکُ سي في «کَ

ر لَک»؛  هِ ون هو الْمظْ هورِ ما لَيس لَک حتَّى يکُ من الظُّ
چگونه با چيزی که در اصل وجودش به تو نيازمند 
ــا برای غير تو  ــتدالل کرد آي ــت، می توان بر تو اس اس
ــا او بتواند تو را  ــت ت ــت که برای تو نيس ظهوری هس

ظاهر سازد.
«متَى غبتَ حتَّى تَحتَاج إِلَى دليلٍ يدلُّ علَيک»؛ 

چه زمانی تو غايب بوده ای تا نيازمند دليلی باشی 
که بر تو داللت نمايد.

ون اْآلثَار هی الَّتی تُوصلُ إِلَيک»؛  «و متَى بعدتَ حتَّى تَکُ
ــوده ای تا اينکه آثار ما را به  ــه زمان تو دور ب و چ

تو برساند.
 لْ لَهعتَج لَم دبةُ ع فْقَ سرتْ صَ «عميتْ عين الَ تَراک علَيها رقيبًا و خَ

من حبک نَصيبًا»؛ 
ــب خويش نبيند و  ــمی که تو را مراق کور باد چش
ــده ای که تو از محبت خويش  ــودای بن زيان بار باد س

برای او بهره ای قرارنداده ای. 
 ارِ ونْو ــوة اْألَ سبِک کنِی إِلَيع ــى اْآلثَارِ فَارجِ ــی أَمرتَ بِالرجوعِ إِلَ «إِلَهِ
 ون لْتُ إِلَيک منْها مصُ ما دخَ ع إِلَيک منْها کَ ارِ حتَّى أَرجِ هداية االستبصَ
ــنِ االعتماد علَيها إِنَّک على   ع ةم رِ إِلَيها و مرفُوع الْهِ ــر عنِ النَّظَ الس

ی ٍء قَدير»؛ لِّ شَ کُ
ــه آثار رجوع  ــتور داده ای که ب ــدای من، تو دس خ
ــش انوار و راه  ــوی خويش با پوش کنيم پس مرا به س
ــوی تو از آثار بازگردم  يابی به بينايی بازگردان تا به س
ــه که نزد تو آمدم در حالی که نهانم از توجه به  آن گون
ــد و همتم از تکيه به آثار فراتر  ــار محفوظ مانده باش آث

آمده باشد. تو بر هر چيزی توانايی.
فَى علَيک»؛  ا حالی الَ يخْ اهر بين يديک و هذَ لِّی ظَ ا ذُ «إِلَهِی هذَ

ــگاه تو  ــت که در پيش خدای من، اين ذلّت من اس
ــت که بر تو پوشيده  ــت و اين حال من اس ــن اس روش

نيست.
 نِی بِنُورِکدفَاه ــک لَيلُّ عــتَد أَس بِک و کولَ إِلَي لُب الْوصُ ــک أَطْ «منْ

إِلَيک و أَقمنِی بِصدقِ الْعبودية بين يديک»؛
از تو می طلبم رسيدن به تو را و با تو بر تو استدالل 
می کنم پس مرا با نورت به سويت هدايت کن و مرا به 

بندگی کردن صادقانه در پيشگاهت به پادار.
ون»؛ نِّی بِسرک الْمصُ ون و صُ زُ «إِلَهِی علِّمنِی من علْمک الْمخْ

ــته خود به من  خدای من، از دانش نهان نگاه داش
بياموز و با پوشش محفوظ خودت مرا حفظ نما.

»؛ بِ ربِ و اسلُک بِی مسلَک أَهلِ الْجذْ ائقِ أَهلِ الْقُ قْنِی بِحقَ «إِلَهِی حقِّ
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ــان خودت مرا  ــا حقيقت های مقرب ــدای من، ب خ
تثبيت نما و مرا به  راه کسانی که جذب تواند، ببر.

 ارِی ويت تيارِک عنِ اخْ ــی عن تَدبِيرِی و بِاخْ ل بِيرِکنِنِی بِتَد «إِلَهِی أَغْ
طرارِی»؛ أَوقفْنِی علَى مراکزِ اضْ

ــم می کنی مرا  ــا تدبيری که تو براي خدای من، ب
ــا انتخابی که تو برای  ــر خودم بی نياز کن و ب از تدبي
ــرا از انتخاب خويش بی نياز فرما و مرا بر  من داری م

مواقف اضطرارم واقف فرما.
بلَ  ی و شرکی قَ ــکِّ هرنِی من شَ ــی و طَ لِّ نَفْس جنِی من ذُ رِ «إِلَهِی أَخْ

حلُولِ رمسی»؛ 
ــم بيرون آور  خدای من، مرا از ذلّت و خواری نفس

و از شک و شرکم پيش از ورود به قبرم پاکم ساز.
لُ فَالَ  ــأَ أَس اکإِي لْنِی ولُ فَالَ تَک رنِی و علَيک أَتَوکَّ «بِک أَنْتَصر فَانْصُ
ــب فَالَ  أَنْتَس نَابِکبِج نِی وم ب فَالَ تَحرِ ــک أَرغَ ل ــی و فی فَضْ يبنِ تُخَ

ردنِی»؛ ِبابِک أَقف فَالَ تَطْ تُبعدنِی و ب
ــاری نما و بر تو توکّل  ــو ياری می طلبم مرا ي از ت
ــو می خواهم مرا نااميد  ــاز و از ت می کنم مرا رهايم نس
ــاز و به فضل تو رغبت دارم مرا محروم مساز و به  مس
جناب تو خودم را منتسب می سازم مرا دورم مساز و بر 

در تو می ايستم مرا طرد مکن.
ون لَه علَّةٌ  يف يکُ ــک فَکَ ون لَه علَّةٌ منْ اک أَن تَکُ ــی تَقَدس رِضَ «إِلَهِ

منِّی»؛
ــنودی تو مقدس و پاک است که  خدای من، خش
ــد پس چگونه علتی از من برای  علتی برايش از تو باش

آن باشد.
 ون يف الَ تَکُ اتک أَن يصلَ إِلَيک النَّفْع منْک فَکَ نِی بِذَ ــی أَنْتَ الْغَ «إِلَهِ

نِيًا عنِّی»؛ غَ
ــودی  خدای من، تو به ذاتت بی نيازی از اينکه س
از خودت به تو برسد پس چگونه بی نياز از من نباشی.
هوة أَسرنِی  در يمنِّينِی و إِن الْهوى بِوثَائقِ الشَّ اَء و الْقَ «إِلَهِی إِن الْقَضَ
لک حتَّى  نِنِی بِفَضْ رنِی و أَغْ رنِی و تُبصِّ ن أَنْتَ النَّصير لی حتَّى تَنْصُ فَکُ

لَبِی»؛ أَستَغْنِی بِک عن طَ
ــازد و  ــدر مرا آرزومند می س ــدای من، قضا و ق خ
ــيری  ــهوت مرا به اس هوای نفس همراه با بندهای ش
ــاری دهی و  ــن باش تا مرا ي ــد پس تو يار م گرفته ان
بينايی بخشی و مرا با فضلت بی نياز ساز تا به واسطه 

تو از طلب و پی گيری خودم بی نياز شوم.
 وکدحو و فُوکرتَّى عح کائيللُوبِ أَو نْوار فی قُ رقْتَ اْألَ «أَنْتَ الَّذی أَشْ
 و اکووا سبحي تَّى لَمح کائبلُوبِ أَح يار عن قُ لْتَ اْألَغْ و أَنْتَ الَّذی أَزَ

يرِک»؛  لَم يلْجئُوا إِلَى غَ
ــتانت نورها را روشن  تو همانی که در دلهای دوس
ــناختند و يکتا دانستند و تو  ــاختی تا آن که تو را ش س
ــای محبانت زدودی تا آن  ــی که اغيار را از دل ه همان

که جز تو را دوست نگرفتند و به غير تو پناه نبردند.
تْهم الْعوالم و أَنْتَ الَّذی هديتَهم حيثُ  «أَنْتَ الْمونِس لَهم حيثُ أَوحشَ

استَبانَتْ لَهم الْمعالم»؛
ــو موجب انس و آرامش برای آنانی آن زمان که  ت
ــدازد و تو آنی که آنان را  ــت بين عوالم آنان را به وحش
هدايت و راهنمايی می کنی آن زمان که همه نشانه ها 

برای آنان ظاهر و آشکار گشته است.
د من وجدک»؛  دک و ما الَّذی فَقَ ا وجد من فَقَ «ما ذَ

چه چيزی يافته کسی که تو را از دست داده است 
و چه چيزی از دست داده کسی که تو را يافته است.

»؛  سر من بغَى عنْک متَحوالً د خَ اب من رضی دونَک بدالً و لَقَ د خَ «لَقَ
قطعًا زيان کرده کسی که به غير از تو به جای تو 
ــت و به زيان نشسته کسی که از تو  ــنود گشته اس خش

روی گردانده است.
 نم لَب يف يطْ ــان و کَ ستَ اْإلِحع ــواک و أَنْتَ ما قَطَ ى سجري في «کَ

يرِک و أَنْتَ ما بدلْتَ عادةَ االمتنَان»؛ غَ
ــته شود در حالی که تو  چگونه به غير تو اميد بس
ــانت را قطع نکرده ای و چگونه از غير تو خواسته  احس

شود در حالی که عادت انعامت را تغيير نداده ای.
اموا بين يديه متَملِّقين و يا  ــة فَقَ انَسؤةَ الْمو اق أَحباَءه حالَ «يا من أَذَ

ين»؛  اموا بين يديه  مستَغْفرِ بِس هيبته فَقَ من أَلْبس أَولياَءه مالَ
ای کسی که شيرينی انس گيری را به دوستانش 
ــرم گويی  ــگاهش به ن ــت و آنان در پيش ــانده اس چش
ــتاده اند و ای کسی که بر تن دوستانش لباس های  ايس
هيبت و ترس را پوشانده است و آنان در پيشگاهش به 

استغفار ايستاده اند.
 هجلَ تَوب ــان قَ سی بِاْإلِحادــتَ الْب ين و أَنْ اکرِ ــلَ الذَّ ب اکر قَ ــتَ الذَّ «أَنْ
 ثُم ابهأَنْتَ الْو و بِينال لَبِ الطَّ بلَ طَ اِء قَ ــن و أَنْتَ الْجواد بِالْعطَ الْعابِدي

لما وهبتَنَا من الْمستَقْرِضين»؛
تو ياد می کنی پيش از يادکنندگان و تو به احسان 
ــران و تو عطا را  ــش از توجه عبادتگ ــاز می کنی پي آغ
می بخشی پيش از آنکه درخواست کنندگان طلب کنند 
و تو بخشنده ای آن گاه آن چه را که به ما بخشيده ای 

از ما قرض می گيری.
ــک و اجذبنِی بِمنِّک حتَّى  لَ إِلَيتَّى أَصح ــک تمحنِی بِرلُب ــی اطْ «إِلَهِ

أُقْبِلَ إِلَيک»؛
خدای من، با رحمتت مرا بخواه تا به تو برسم و با 

منتت مرا جذب کن تا به تو رو کنم.
وفی الَ  ما أَن خَ يتُک کَ ــک و إِن عصَ ــی إِن رجائی الَ ينْقَطع عنْ «إِلَهِ
ــد دفَعتْنِی الْعوالم إِلَيک و قَد أَوقَعنِی علْمی  عتُک فَقَ ــی و إِن أَطَ ايِلُنِ يزَ

رمک علَيک»؛ بِکَ
ــود گرچه  ــو بريده نمی ش ــن، اميدم از ت خدای م
ــم از من جدا  ــه که ترس ــو را کنم آن گون ــت ت معصي
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ــود گرچه اطاعتت کنم، همه عوالم مرا به سوی  نمی ش
ــن با بزرگواريت مرا بر تو  ــنايی م تو پيش می برد و آش

واقف کرده است.
لی»؛ يف أُهان و علَيک متَّکَ يف أَخيب و أَنْتَ أَملی أَم کَ «إِلَهِی کَ

ــوم با اين که تو اميد  ــدای من، چگونه نااميد ش خ
منی و چگونه خوار شوم با اين که تکيه ام بر توست.

 کإِلَي زُّ وع ــتَ الَ أَس في تَنِی أَم کَ زْ لَّة أَرکَ ــتَعزُّ و فی الذِّ أَس في «إِلَهِی کَ
نَسبتَنِی»؛

خدای من، چگونه احساس عزّت کنم در حالی که 
مرا در ذلّت متمرکز ساخته ای و چگونه احساس عزّت 

نکنم با اين که مرا به خود منتسب نموده ای. 
 رأَفْتَق في راِء أَقَمتَنِی أَم کَ قَ يف الَ أَفْتَقر و أَنْتَ الَّذی فی الْفُ ــی کَ «إِلَهِ

نَيتَنِی»؛  و أَنْتَ الَّذی بِجودک أَغْ
ــا اينکه تو  ــم ب ــن، چگونه نيازمند نباش ــدای م خ

ــرا در ميان  ــه م همانی ک
ــته ای  داش پا  به  نيازمندان 
و چگونه احساس نياز کنم 
ــو همانی که مرا  با اينکه ت
ــت بی نياز نموده  با بخشش

ای. 
لِّ  يرک تَعرفْتَ لکُ ــتَ الَّذی الَ إِلَه غَ «و أَنْ

ی ٌء»؛  لَک شَ ی ٍء فَما جهِ شَ
ــه غير از  تو همانی ک
ــت خودت  تو معبودی نيس
ــانده  ــر چيز شناس را به ه
ــز جاهل به  ای و هيچ چي

تو نيست.
ــی ٍء  لِّ شَ «و أَنْتَ الَّذی تَعرفْتَ إِلَی فی کُ
ــی ٍء و أَنْتَ  لِّ شَ ــرًا فی کُ اه ــک ظَ فَرأَيتُ

ی ٍء»؛  لِّ شَ اهر لکُ الظَّ
ــو آنی که در هر چيز  ت
ــانده  خودت را به من شناس
ــن تو را در هر چيز  ای و م
ــکار ديده ام و تو برای  آش

هر چيز آشکاری.
اته»؛  يبًا فی ذَ ار الْعرشُ غَ ِيته فَصَ «يا منِ استَوى بِرحمان

ــتيال يافته است و  ــی که با رحمانيتش اس ای کس
عرش در ذات او نهان گشته است.

»؛  نْوارِ ک اْألَ ات أَفْالَ يار بِمحيطَ «محقْتَ اْآلثَار بِاْآلثَارِ و محوتَ اْألَغْ
آثار را با آثار از بين برده ای و اغيار را با فلک های 

احاطه گر انوار محو نموده ای.
ار»؛ بصَ ه اْألَ «يا منِ احتَجب فی سرادقَات عرشه عن أَن تُدرِکَ

ــراپرده های عرشش از اينکه  ــی که در س ای کس

چشم ها او را بيابند حجاب گرفته است.
متُه من االستواِء»؛  قَتْ عظَ مالِ بهائه فَتَحقَّ «يا من تَجلَّى بِکَ

ــی نموده پس  ــاء کامل تجلّ ــی که با به ای کس
ــتيالءش تحقق پيدا کرده  عظمت و بزرگی اش از اس

است.
 راضالْح يبقأَنْتَ الر و ــب يف تَغي اهر أَم کَ فَى و أَنْتَ الظَّ ــف تَخْ ي «کَ

ِ وحده»؛  ی ٍء قَدير و الْحمد ِهللاَّ لِّ شَ إِنَّک على  کُ
ــکاری و  ــی در حالی که تو آش چگونه پنهان باش
ــه مراقب حاضری، تو  ــی در حالی ک چگونه غايب باش

بر هر چيز توانايی و ستايش، تنها ويژه خداوند است.

اينك دفاع ما از بخش پايانى دعاى عرفه
در مجلّه گرانسنگ سمات۲ مقاله ای با عنوان «پژوهشی درباره 
ذيل دعای عرفه» آمده که به نقد بخش پايانی دعای عرفه پرداخته 
است. نقد آمده در اين مقاله ما را شگفت 
ــود با وجوه آمده در  زده کرد که آيا می ش
اين مقاله بخشی از يک روايت و يا يک 
ــود. از اين نکته صرف نظر  دعا را رد نم
ــن مقاله آمده  ــم که در ابتدای اي می کني
که: محدثان بزرگوار، همواره دو موضوع 

را مهم شمرده اند: 
«۱. رساندن سند روايت، به صورت 

موثق به امام معصوم.
ــخه های  ــت آوردن نس ــه دس ۲.  ب

معتبر از مجموعه روايات».۳
در نقد اين گفته همين اندازه کافی 
ــات مبنای  ــرش رواي ــت که در پذي اس
ــيعه  ــت عالمان و فقيهان نامور ش اکثري
ــت و ما آن را در همين مجله  روشن اس

سمات۴ مطرح کرده ايم.
آنچه در کالم نويسنده محترم آمده 
ــند روايت، به صورت موثّق،  (رساندن س
ــت، چراکه  به امام معصوم) صحيح نيس
ــر مبنای اعتبار  ــه يا اکثريت فقهاء ب هم
ــنده را  ــتند؛ مگر اينکه با زحمت عبارت نويس «خبر موثوق به» هس

تأويل بريم.
ــورد توجه اين ناقد  ــا نگاهی به مقاله، وجوه م ــر صورت ب در ه
ــه رد آن می پردازيم و از بخش پايانی  ــرح می کنيم و کوتاه ب را مط
ــر اين باوريم که نبايد بر روايات و  ــای عرفه دفاع می نماييم؛ و ب دع
ــالم به راحتی  ادعيه و آثار به جا مانده از امامان معصوم عليهم الس
مهر جعل و طرح و رد، زده شود و خودمان را از اين ميراث ارزشمند 

محروم سازيم.
ــه در رد و طرد مورد  ــه در پذيرش و چ ــيوه مورد دفاع ما چ ش

شيوه مورد دفاع ما چه در پذيرش و 
چه در رّد و طرد، مورد قبول اكثريّت 
قريب به اتفاق عالمان شـيعه است 
و بايد گفـت كه رّد محتوايى روايات 
و دعاهـا، نيازمند تحقيق و بررسـى 
كارشناسـانه و همـه جانبه اسـت و 
ذوقـى و سـليقگى و فردى نيسـت. 
كارشـناس موّفـق بـا رعايـت همه 
جوانـب و بـا الهـام گيـرى كامل از 
فرهنـگ اهـل بيـت عليهم السـالم 
مى توانـد پـس از غـور و بررسـى 
و  مشـورت  و  فحـص  و  دّقـت  و 
نظرخواهـى از كارشناسـان، روايت 
و يـا دعايى را مجعول اعالم كند كه 
اين كار سـنگين، بـه راحتى و از هر 

كس پذيرفته نيست.
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ــت و بايد گفت که  ــيعه اس قبول اکثريت قريب به اتفاق عالمان ش
ــی کارشناسانه  رد محتوايی روايات و دعاها، نيازمند تحقيق و بررس

ــت و ذوقی و سليقگی و  و همه جانبه اس
فردی نيست. کارشناس موفّق با رعايت 
ــری کامل از  ــه جوانب و با الهام گي هم
فرهنگ اهل بيت عليهم السالم می تواند 
ــی و دقّت و فحص  ــس از غور و بررس پ
ــورت و نظرخواهی از کارشناسان،  و مش
ــت و يا دعايی را مجعول اعالم کند  رواي
ــه راحتی و از هر  ــنگين، ب که اين کار س

کس پذيرفته نيست.
ــده در اين  ــال به وجوه آم در هرح
ــم برای طرد  ــه می پردازيم تا ببيني مقال
ــی از دعای عرفه  ــن بخش پايان و رد اي

چگونه استدالل شده است.

وجوه و شبهات ناقد در نفى بخش پايانى دعاى عرفه
۱. عدم حضور بخش پايانی دعای عرفه در کتاب های ديگر دعا 

به جز إقبال سيد بن طاوس. 
ــه در برخی از  ــی دعای عرف ــن بخش پايان ــدم حضور اي ۲. ع

نسخه های قديمی کتاب إقبال.
۳. حضور اين بخش پايانی از دعای عرفه در کتاب يک عارف.
ــان اين دعا با ادعيه صادره از معصومان  ــازگاری لس ۴. عدم س

عليهم السالم.
ــم ذکر صلوات بر  ــه و ذيل دعا حتی يک بار ه ــن تتم ۵. در اي

محمد و آل محمد نيامده است.
ــده در حالی  ــچ جای دعا از موقف حج و عرفه ياد نش ۶. در هي
ــين عليه السالم چندين بار به مناسبت از آنها  که در دعای امام حس

نام برده شده است.

پاسخ و دفاع ما
ــبهات بايد گفت که تنها وجه چهارم کمی  ــخ به اين ش در پاس
قابل توجه است و نياز به پاسخ دارد وگرنه وجوه ديگر اصالً کارساز 

نيست. چراکه در جواب می گوييم:
ــدم حضور بخش پايانی دعای عرفه در کتابهای ديگر دعا  ۱. ع

جز إقبال مشکل آفرين نيست و اين جای حرف ندارد. 
۲. عدم حضور بخش پايانی دعای عرفه در برخی از نسخه های 
ــار اين بخش  ــيب جدی به اعتب ــاب إقبال،  ضرر و آس ــی کت قديم
ــی در اين ارتباط  ــد. دقّت کنيد، آنچه در کالم عالمه مجلس نمی زن

آمده اين است: 
«و کذا لم يوجد هذه الورقة فی بعض النسخ العتيقة من اإلقبال 

أيضًًا».۵
ــن اين برگه (بخش پايانی دعای عرفه)  و همچني

در بعضی از نسخه های قديمی کتاب إقبال يافت نشده 
است.

ــال نبود  ــخه قديمی اقب ــر در نس اگ
ــاز بود ولی اينکه در برخی از  ــکل س مش
ــد و در برخی  ــخه های قديمی نباش نس
ــد اين  ــخه های قديمی باش ديگر از نس
ــتی اين بخش  ــيبی به صحت و درس آس
ــی کرد  از دعا نمی زند. دراينجا بايد بررس
اگر آن نسخه بر ديگر نسخه های قديمی 
ــد سخن  ــته باش کتاب إقبال ترجيح داش
ــت، ولی صرف اينکه در  ناقد درست اس
ــاب إقبال اين  ــخه قديمی از کت يک نس
ــد، هيچ مشکل  بخش پايانی نيامده باش
ــت که  ــن در حالی اس ــت. اي ــاز نيس س
ــد کتاب إقبال  ــخه های قديم و جدي نس
ــا را دارد و در برخی از  ــن بخش از دع اي
ــده است که اين مسأله نيز  ــخه های قديمی اين بخش ديده نش نس
ــخه مشکلی داشته  ــايد آن نس اعتبار دعا را به هم نمی زند چراکه ش

باشد.
هم اکنون با دقّت ببينيد چگونه به اشتباه در يک مقاله پژوهشی 

درباره ذيل دعای عرفه، هنگام نتيجه گيری آمده است:
«... و يافت نشدن اين بخش در نسخ قديمی اقبال 
ــهادت عالمه مجلسی جای شک و شبهه نمی ماند  به ش
ــت و  ــالم نيس که اين ذيل از حضرت اباعبداهللا عليه الس

۶.«...
 و هم چنين آمده: 

ــاهد بر اين ... عدم ذکر آن در نسخه های عتيقه  «ش
از اقبال است».۷ 

ــخ  ــوده که اين بخش پايانی در نس ــی فرم کجا مرحوم مجلس
ــان فرمودند: در بعضی از نسخ  ــده است ايش قديمی اقبال يافت نش

قديمی و بين اين دو تعبير فاصله بسيار است.
باز بنگريد در همين مقاله آمده: 

ــتباه مرحوم محدث قمی آن است که پس  و اما اش
ــان که خبره فن و تأليف و بحث و فحص  از آن که ايش
هستند کالم عالمه مجلسی را در بحاراالنوار ديده اند که 
ــت: «اين فقرات از دعا در نسخ عتيقه کتاب  فرموده اس
ــت» چرا در مفاتيح الجنان فرموده  اقبال يافت نشده اس
 يارب د بن طاوس در اقبال بعد از يارباند: «و ليکن سي
ــت» زيرا که اين  ــی را ذکر فرموده اس ــارب اين زيادت ي
عبارت اسناد دعا را به سيد بن طاوس می رساند و ايشان 
ــخ کتاب اقبال که  ــند «در بعضی از نس بايد فرموده باش

عتيقه نيستند اين زيادتی ديده شده است».۸
گفتنی است اين جمالت در اين مقاله آمده و حتمًا مورد پذيرش 

سـطرهايى از ايـن بخـش پايانـى 
ناسازگار و ناهماهنگ با ديگر ادعيه 
و روايات معرفى شـده است و گفته 
شده كه بر وفق مذاق صوفيان است، 
ما بـه آن سـطرها اشـاره مى كنيم. 
آنـگاه بـا فحـص و جسـتجوى در 
روايات و ادعيه ببينيم آيا مشـابه آن 
را در ديگـر ادعيه و روايات مى بينيم 

يا خير؟
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حجةاالسالم حسين ترابی صاحب مقاله است، گرچه از ديگران نقل 
کنند و در هر صورت ما به گوينده اين کلمات اشکال می کنيم. 

ــت و ما  ــيد بن طاوس اس مرحوم کفعمی هم پس از مرحوم س
ــت. شايد وی از  نمی دانيم از کجا اين دعا را در البلداالمين آورده اس
ــت ولی از آن نسخه ای که اين بخش پايانی در آن  إقبال گرفته اس
نيامده است و يا از کتاب دعايی که اين بخش پايانی در آن نيست.
ــيد بن طاوس دعای  و اما در مصباح الزائر کتاب خود مرحوم س
ــود که  ــت. باز اين دليل می ش عرفه آمده و فقط اين ذيل نيامده اس
در مصباح الزائر از نسخه ای که بدون ذيل بوده نقل کرده اند و اين 

ــخه مذيل نمی زند؛ کوتاه  ــيب به نس آس
سخن اينکه:

اين دعا دو نسخه داشته است، يکی 
ــل و در چنين  ــل و ديگری بی ذي با ذي
ــت  ــل بر «عدم زياده» اس ــواردی اص م
ــی توان ثابت نمود که بخش  يعنی: «نم
ــده و بعدًا به دعا  پايانی از امام صادر نش
ــت»، چنان که دو نفر  اضافه گرديده اس
يک سخنرانی را نقل می کنند يکی کامل 
و ديگری مختصرتر، و اين کامالً متداول 
است، همانگونه که در بخش های ديگر 
ــا کم و زياد و اختالفی  اين دعا هم گوي

وجود دارد.
۳. حضور بخش پايانی دعای عرفه 
در کتاب يک عارف چگونه دليل می شود 
که اين دعا در اصل از آن عارف است و 

از دعای عرفه نيست، چراکه: 
ــيد بن  ــس از س ــارف پ : آن ع اوالً
طاوس است او از قرن هفتم است و سيد 

بن طاوس از قرن ششم می باشد.
ــيد بن طاوس بود باز احتمال آن  ثانيًا: اگر آن عارف مقدم بر س
می رفت که اين دعا به کتاب او بعدًا افزوده شده است. چگونه است 
که اين الحاق برای شما پذيرفتنی نيست ولی الحاق به کتاب إقبال 

سيد بن طاوس پذيرفتنی است. يک بام و دو هوا جز اين است.
در جای ديگر مقاله آمده است:

«در اينجا به طور حتم بايد گفت: الحاق اين فقرات 
به دعای امام در روز عرفه در کتاب اقبال پس از ارتحال 

سيد تحقق يافته است»۹.
ــنديده از  ما احتمال می دهيم آن عارف اين بخش از دعا را پس
ــت و اسناد به امام نداده است. اين  امام گرفته و در کتابش آورده اس
چه اشکالی دارد؟ چه تفاوتی بين إقبال و کتاب آن عارف می رود که 
ــت، آن هم در سالهای پس از تاليف  ــده اس حتمًا به إقبال افزوده ش
ــی امکان اينکه آن  ــت و حت ــی کتاب آن عارف قابل الحاق نيس ول

عارف از امام گرفته باشد نمی رود؟

 در همين مقاله آمده است:
ــاب اين کتاب به  ــه مطلب اين که در انتس «خالص
ابن عطاءاهللا اسکندرانی جای گمان و شک نيست همان 
گونه که کسی در انتساب کتاب کافی به کلينی و تهذيب 
ــی ترديدی به خود راه نمی دهد. آن هم  ــيخ طوس به ش
کتابی که از زمان خود مؤلف مورد عنايت و توجه بوده و 

تا زمان حاضر چندين شرح بر آن نوشته اند... 
ــت و  ــه از اهميت اس ــن درج ــه تا اي ــی ک ... کتاب
شخصيتی که اين همه مورد توجه بوده حتی اگر بپذيريم 
ــته کلمات امام حسين عليه  که می خواس
ــالم را به نام خود نشر دهد قدرت و  الس
ــرقتی را نداشته است.  جسارت چنين س
پس اگر بر اساس گمان و حدس بگوييم 
ــش دعا را از  ــاءاهللا اين بخ ــه ابن عط ک
ــدون ذکر منبع  ــه گرفته و ب دعای عرف

آورده شايد بعيد و محال باشد»۱۰.
ــان هم  ــه کتاب ايش ــد الحاق ب الب
ــت. واقعًا عجيب است چه  باز محال اس
تفاوتی است بين إقبال و کتاب ابن عطا 
ــترس  جز اينکه إقبال قطعی تر و در دس

تر و معتبرتر است.
۴. در همين مقاله می خوانيم:

ــان اين  ــازگاری لس «الف: عدم س
ــا با ادعيه صادره از معصومين عليهم  دع
ــيد  ــالم حتی با خود دعای عرفه س الس
الشهدا عليه السالم به طوری که خواننده 
ــود  ــمت از دعا می ش وقتی وارد اين قس

تغيير لحن را به خوبی می فهمد».۱۱
ــاره  ب ــن  اي در  ــی  مجلس ــه  عالم

می نويسد:
«...و عبارات هذه الورقة ال تالئم سياق أدعية السادة المعصومين 
ــک قد مال بعض  ــى وفق مذاق الصوفية و لذل ــا و إنما هی عل أيض
ــايخ الصوفية و  األفاضل إلى کون هذه الورقة من مزيدات بعض مش

من إلحاقاته و إدخاالته...».۱۲ 
ــياق دعاهای  عبارات اين برگه از دعای عرفه با س
سروران معصوم عليهم السالم سازگار نيست و تنها بر 
ــت و روی همين جهت بعضی  وفق مذاق صوفی هاس
ــل به اين تمايل پيدا کرده که اين برگه از دعا  از افاض
ــی و از الحاقات و  ــايخ صوف ــات بعضی از مش از اضاف

ادخاالت وی است.
ــازگار و ناهماهنگ با ديگر  ــطرهايی از اين بخش پايانی ناس س
ــده که بر وفق مذاق  ــت و گفته ش ــده اس ادعيه و روايات معرفی ش
ــاره می کنيم. آنگاه با فحص و  ــت، ما به آن سطرها اش صوفيان اس

اگر چند سـطر و چنـد جمله در يك 
دعاى چند صفحه اى مشكل داشت 
دليل مجعول بودن همه دعا نمى شود 
و آن را از اعتبـار نمى انـدازد. شـما 
همان چند سطر را نپذيريد ولى بقيه 
دعـا جايـگاه خـود را دارد. اين مثل 
آن اسـت كه كسـى بخواهد به دليل 
نادرسـتى بخش پايانى دعاى عرفه 
همـه دعاى عرفه را نپذيرد، مى بينيد 
كه درسـت نيسـت. حـال در همين 
بخش پايانى اگر سيزده جمله فرضاً 
مشكل داشت، اين دليل نمى شود كه 
شـما همه بخش پايانى دعاى عرفه 
را كـه در حدود پنجـاه و هفت جمله 

است نپذيريد.
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ــتجوی در روايات و ادعيه ببينيم آيا مشابه آن را در ديگر ادعيه  جس
و روايات می بينيم يا خير؟

نيز در همين مقاله می خوانيم:
ــه کنيد که هم  ــن فقرات توج ــه به اي ــرای نمون «ب
ــبک  اصطالحی اند و هم با عبارات معصومين از حيث س

همخوانی ندارند: 
۱. کيف اتوسل اليک بما هو محال ان يصل اليک.

 ــوار ان ــار و تنقالت االط ــت باختالف االث ۲. علم
ــی حتی الاجهلک  مرادک منّی أن تتعرف الی فی کلّ ش

فی شی.
ــن کانت حقائقه دعاوی فکيف التکون دعاويه  ۳. م

دعاوی.
۴. الهی ترددی فی االثار يوجب بعد المزار.

ــوده مفتقر  ــتدل عليک بما هو فی وج ــف يس ۵. کي
اليک.

۶. ايکون لغيرک من الظهور ما ليس لک حتّی يکون 
اآلثار هو المظهر لک.

ــی دليل يدلّ عليک و  ــی غبت حتّی تحتاج ال ۷. مت
متی بعدت حتّی تکون اآلثار هی الّتی توصل اليک.

۸. الهی تقدس رضاک ان يکون له علّة منک فکيف 
يکون له علّة منّی.

۹. الهی انت الغنی بذاتک ان يصل اليک النفع منک 
فکيف التکون غنيًا عنی.

۱۰. فصار العرش غيبًا فی ذاته.
۱۱. محقت اآلثار باآلثار.

۱۲. الهی امرت بالرجوع إلى اآلثار.
۱۳. واسلک بی مسلک اهل الجذب».۱۳

: اگر چند سطر و چند جمله در يک دعای  ــخ گوييم: اوالً در پاس
چند صفحه ای مشکل داشت دليل مجعول بودن همه دعا نمی شود 
ــطر را نپذيريد ولی  ــما همان چند س و آن را از اعتبار نمی اندازد. ش
بقيه دعا جايگاه خود را دارد. اين مثل آن است که کسی بخواهد به 
دليل نادرستی بخش پايانی دعای عرفه همه دعای عرفه را نپذيريد، 
ــت. حال در همين بخش پايانی اگر سيزده  می بينيد که درست نيس
ــکل داشت، اين دليل نمی شود که شما همه بخش  جمله فرضًا مش

ــی دعای عرفه که در حدود پنجاه و  پايان
هفت جمله است را نپذيريد.

ــياری از اين  ــا بس ــه و ي ــًا: هم ثاني
ــکلی ندارد و مفهوم درستی  جمالت مش
: «إِلَهِی  ــالً ــود. مث ــرای آن ديده می ش ب
ــکلی  » چه مش أَمرتَ بِالرجوعِ إِلَى اْآلثَارِ
ــت، يعنی چه؟ و با  دارد؟ اصطالحی اس
ــی ندارد، به  ــارات معصومان همخوان عب
ــرت خطاب به  ــل؟ اين که حض چه دلي

ــار مراجعه کنيم  ــتور داده ای که به آث ــد می فرمايد: «تو دس خداون
ــی از راههای معرفت  ــل در آثار به وجود تو پی بريم»، يک ــا تأم و ب
خداست، رجوع به آثار و استدالل به آثار و اين راهی است عمومی و 
ــت و معقول، کسی منکر اين راه نيست، اگرچه راهی  همگانی، درس
ــهودی و معرفت باهللا وجود  برتر همانند معرفت حضوری، معرفت ش
دارد که در برخی از سطور بخش پايانی دعای عرفه نيز آمده است.

ــکل داشته باشد،  ثالثًا: اگر فرضًا برخی از فرازهای اين دعا مش
ــت و چنان نيست که معلوم الغی و البطالن  قابل تأويل و توجيه اس
ــد و در چنين مواردی راه توجيه باز است و ادعای نفی صدور و  باش
حکم به جعل اساسًا صحيح نيست. ما با تأملی کوتاه در اين جمالت 
و فرازهای ياد شده همراه می شويم و خواننده به راحتی درستی اکثر 

اين جمالت را می يابد.
 وا هبِم کلُ إِلَيسأَتَو في قْرِی إِلَيک و کَ ۱. ها أَنَا أَتَوسلُ إِلَيک بِفَ

.کلَ إِلَيصي الٌ أَنحم
من فقر و نيازم را نزد تو وسيله و واسطه قرار می دهم و چگونه 
ــطه قراردهم که اصالً به تو دست نمی يابد و از  نزد تو چيزی را واس

ساحت تو به دور است.
اصوالً واسطه ها، قرب و تقربی نزد شخصی که شما آنها را نزد 
ــطه قرار داده ايد، دارند ولی اين فقر و نياز ما به حريم الهی  او واس

هيچ راهی ندارد، پس چگونه می تواند وساطت ما را کند.
 کادرم ارِ أَنو ت اْألَطْ ــالَ ف اْآلثَارِ و تَنَقُّ تالَ ــی علمتُ بِاخْ  ۲. إِلَهِ

ی ٍء. ی ٍء حتَّى الَ أَجهلَک فی شَ لِّ شَ منِّی أَن تَتَعرف إِلَی فی کُ
من با توجه به اينکه آثار تو گوناگون است و چگونگی ها در نقل 
ــت دانستم که منظور تو از من اين است که  و انتقال و جابجايی اس
ــبت به تو در هيچ چيز  ــانی تا نس در هر چيز خودت را به من بشناس

جاهل نباشم.
ــودش را به ما  ــت. خداوند خ ــت اس ــالت عين حقيق ــن جم اي
ــا و کوهها و در  ــز و در هر چيز، با درياه ــت با هر چي ــانده اس شناس
ــان، با حيوانات و در حيوانات  ــا و کوهها، با گياهان و در گياه درياه
ــت. مگر هر چيز آيه و نشانه او نيست  ــانده اس خودش را به ما شناس
ــت. اين جمالت چه ربطی  ــانگر او نيس و مگر هر چيز معرف و نش
ــيعه پذيرفته  به وحدت وجود دارد که از ديدگاه عالمان و فقيهان ش
ــت؛ اينها آثار الهی است و خداوند خودش را با اينها و در اين ها  نيس

به ما شناسانده است. 
 في ه دعاوِی فَکَ ائقُ انَتْ حقَ ۳. و من کَ

.اوِیعد يه ون دعاوِ الَ تَکُ
ــی که حقيقت های او و حقيقت  کس
ــت و  ــی بيش نيس ــای او ادعاي گويی ه
ــت ندارد، چگونه ادعاهايش ادعای  واقعي

بی واقعيت نباشد.
ــد و  ــر به خودش باش ــر اگ آری بش
حقيقت گويی هايش، همه ادعای محض 
است و واقعيت ندارد. بشر اگر خودش و 

 اگـر فرضـاً برخـى از فرازهاى اين 
دعا مشكل داشته باشد، قابل تأويل 
و توجيـه اسـت و چنان نيسـت كه 
معلـوم الغـّى و البطالن باشـد و در 
چنين مـواردى راه توجيه باز اسـت 
و اّدعـاى نفى صدور و حكم به جعل 

اساساً صحيح نيست.
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خودش باشد چنين است اما اگر از وحی 
ــخن او نيست  و خدا گرفت اين ديگر س
ــت و حقيقت او نيست  که سخن خداس

که حقيقت هايی از سوی خداست. 
 ب ــی اْآلثَارِ يوجِ ی فددــی تَر ۴. إِلَهِ

 . ارِ بعد الْمزَ
خدای من، گردش و چرخش من در 
ــه با آثار تو به تو  ــان آثار تو، تا اين ک مي
برسم و تو را بشناسم موجب می شود که 
ــول انجامد، و در ادامه امام  ديدارم به ط
از خدا می خواهد که او را به گونه ای به 
ــت او قراردهد که به راحتی به خدا  خدم
ــد. مثل اينکه ما  ــد و خدا را بشناس برس
می گوييم اگر بنا باشد با درس و بحث و 
تحقيق و تحصيل به جايی برسيم بسيار 
وقت می خواهد. خدايا تو ما را کمک کن 
ــيم و تو ما را به گونه ای  که زودتر برس
ــان. اين  ــک تر به معرفت خود برس نزدي
چه مشکلی دارد که برجسته شده است؟ 
آيا راههای خداشناسی متفاوت نيست؟

.کإِلَي رفْتَقم هودجی وف وا هبِم کلَيلُّ عتَدسي في ۵. کَ
ــت و تو آن را  ــه چيزی که در اصل وجودش نيازمند توس چگون
ــد. آيا چنين وجودی ظهور و  ــه وجود آورده ای دليل وجود تو باش ب
ــت تا بتواند تو را نشان دهد؟ آيا منهای آن  ــتر اس بروزش از تو بيش
ــوی؟ اين اشاره به اوج معرفتی است که شناخت  تو احساس نمی ش
ــهودی و حضوری و  ــد؛ همان معرفت ش باآلثار به پای آن نمی رس
ــه»۱۴ خداوند خودش را به مردم (در  نَفْس ماهأَر و مفَهرــری، «فَع فط
ــان داد.آيا شما منکر آن هستيد که راه های  ــاند و نش عالم ذر) شناس
ــه راهی مقبول  ــت و راه معرفت باآلثار ک ــت خدا متفاوت اس معرف
ــيوه  ــت باالترين راه و برترين ش ــول و عمومی و همگانی اس و معق
ــياری با دل ديده اند، با قلب احساس  ــناخت خدا نيست. خدا را بس ش
ــود يافته اند بی آنکه وحدت وجودی پيش آيد  ــد و با همه وج کرده ان

بلکه «رأته القلوب بحقائق اإليمان...»
 وه ون ــى يکُ ــورِ ما لَيس لَک حتَّ ه ــرِک من الظُّ ي ــون لغَ ۶. أَ يکُ

. لَک ر هِ الْمظْ
آيا ديگران ظهور و بروزی دارند که تو نداری تا آنجا که آنها تو 
يف يستَدلُّ علَيک ...» آمده و  را آشکار سازند. اين در ادامه جمله «کَ

همان حقيقت را بازگو می کند و کامالً صحيح است.
ــدلُّ علَيک و متَى بعدتَ  يلٍ يلإِلَى د تَاجتَّى تَحتَ حبــى غ ۷. متَ

.کلُ إِلَيی تُوصالَّت یه اْآلثَار ون حتَّى تَکُ
ــم حقيقت بين خداشناسان اوجمند، خدا به آنان نزديک  در چش
تر از هر چيز است و احساس خدا و شناخت او پيش از شناخت ديگر 
اشياء است و اين سخن حق و درستی است که هيچ مشکلی ندارد.

 لَه ون اک أَن تَکُ ۸. إِلَهِی تَقَدس رِضَ
ون لَه علَّةٌ منِّی. يف يکُ علَّةٌ منْک فَکَ

ــو آن قدر  ــنودی ت خدای من، خوش
پاک و مقدس است که علتی برای آن از 
سوی خودت نيست پس چگونه علتی از 

من برای آن باشد.
ــد جمله ذلّت  ــام پس از آن درچن ام
خويش و ضعف خويش و نيازمندی خود 
را به دستگيری خداوند يادآور می شود و 
ــد می کند که تو کاری بکن؛  بر اين تأکي
ــود که بنده  ــن جا گويا گفته می ش در اي
ــدا را جلب کند و او را به  بايد رضايت خ
خويش متمايل سازد ولی امام می خواهد 
ــاخته  ــد که اصالً اين از عهده ما س بگوي
نيست؛ رضايت و خشنودی حق در دست 
ــت: ما  ــت. البته اين يک بيان اس ما نيس

کجا و خشنود سازی حق کجا.
اتک أَن يصلَ  نِی بِذَ ۹. إِلَهِی أَنْتَ الْغَ
نِيًا  ون غَ ــف الَ تَکُ ي ــک النَّفْع منْک فَکَ إِلَي

عنِّی.
ــه حتی از خودت  ــًا غنی و بی نيازی از اينک ــدای من، تو ذات خ
ــودی به خودت برسد پس چگونه از من بی نياز نباشی. تو نيازی  س

به نفع رسانی به خود نداری در نتيجه چه نيازی به من داری.
 .هات يبًا فی ذَ ار الْعرشُ غَ ۱۰. فَصَ

ِيته»، ای کسی  در جمله پيش از آن آمده «يا منِ استَوى بِرحمان
ــتواء (استيالء) يافته، استوی علی العرش که  که با رحمانيت خود اس
در قرآن آمده است. عرش پايگاه عظمت خداوند است و هرگز تخت 
ملموسی نيست. خداوند با رحمانيت خود قدرت فراگير دارد و بر هر 

چيز مسلّط است و عرش در ذات خدا غيب است.
 . ۱۱. محقْتَ اْآلثَار بِاْآلثَارِ

ــود. سبزه برگ را  اثری می رود و اثری ديگر جايگزين آن می ش
ــب را می بری و روز  ــازی. ش می بری و زردی را جايگزين آن می س
ــه جايش می آوری و همين طور جوانی را می بری و پيری را به  را ب
ــکلی دارد؟ کاش در مقاله به  ــانی. اين جمله چه مش ــش می نش جاي

مشکل اين جمله از دعا اشاره می کردند.
 . ۱۲. إِلَهِی أَمرتَ بِالرجوعِ إِلَى اْآلثَارِ

خدای من، دستور داده ای تا به آثار رجوع کنيم؛ در آثار بنگريم 
ــيم اينها نشانه های حق و آيات  ــيم و تو را بشناس و از آنها به تو برس
ــک راه برای  ــوند و اين ي ــا را به خدا رهنمون می ش ــد که م الهی ان
شناخت خداست، راهی مقبول و معقول و همگانی، اشکال اين جمله 

را بايد مؤلف مقاله بگويد تا ما هم بفهميم.
. بِ ۱۳. و اسلُک بِی مسلَک أَهلِ الْجذْ

خدايا مرا به راهی ببر که کسانی که جذب تو شده اند در آن راه 

إِلَِهى تَـَردُِّدى ِفى اْآلثَـاِر ُيوِجُب بُْعَد 
الَْمَزاِر. 

خداى مـن، گـردش و چرخش من 
در ميـان آثار تو، تا اين كه با آثار تو 
به تو برسـم و تو را بشناسم موجب 
مى شود كه ديدارم به طول انجامد، و 
در ادامه امام از خدا مى خواهد كه او 
را بـه گونه اى در خدمت او قراردهد 
كه به راحتى به خدا برسـد و خدا را 
بشناسد. مثل اينكه ما مى گوييم اگر 
بنا باشـد بـا درس و بحث و تحقيق 
و تحصيـل به جايى برسـيم بسـيار 
وقت مى خواهد. خدايا تو ما را كمك 
كـن كه زودتر برسـيم و تـو ما را به 
گونه اى نزديك تـر به معرفت خود 
برسـان. اين چـه مشـكلى دارد كه 
برجسـته شـده اسـت؟ آيا راههاى 

خداشناسى متفاوت نيست؟
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هستند؛ مرا به راه جذب شدگان به خود، ببر.
ــازيم که شباهت يک جمله به يک  ــان می س در پايان خاطر نش
ــود که ما از آن دست بشوييم. اين، آن  اصطالح هرگز باعث نمی ش
نيست، شباهت کمی به آن می زند و تازه بارها تکرار کرديم که اگر 
ــت و يا از فهم ما  ــکلی در نهايت داش يک جمله و يا چند جمله مش
دور بود ما در رابطه با آن چند جمله توقف می کنيم و يا حداکثر آنها 
را رد می کنيم نه اينکه چند صفحه دعا را به خاطر چند جمله کوتاه 

از دم تيغ رد و انکار بگذرانيم.

روايـات و ادعيـه و فرازهايـى مشـابه فرازهاى بخش 
پايانى دعاى عرفه

۱. در دعای صباح آمده است:
اته». ۱۵ اته بِذَ «يا من دلَّ علَى ذَ

ــی که با ذات  ای کس
خويش بر ذات خود داللت 

می کند.
ــت منصور بن حازم آمده  ۲. در رواي

است:
 ــالم إِن لْتُ ِألَبِی عبد اهللاِ عليه الس قُ
لْقه بلِ  رم من أَن يعرف بِخَ اَهللا أَجلُّ و أَکْ

دقْت ».۱۶ لْق يعرفُون بِاهللاِ قَالَ صَ الْخَ
ــادق عليه  ــه امام ص ب
ــد  خداون ــم:  گفت ــالم  الس
ــر و بزرگوارتر از آن  بزرگت
است که با خلقش شناخته 
ــود بلکه اين خلقند که  ش
می شوند،  ــناخته  ش خدا  با 
ــت  ــود: راس ــرت فرم حض

گفتی.
ــت  معرف ذر،  ــم  عال ــوع  موض  .۳
ــری را در  ــهودی و فط ــوری و ش حض
ــان گواهی می دهد. به آيه و روايات  انس

آن مراجعه کنيد:
رارةُ و سأَلْتُه عن قَولِ اهللاِ  الف: قَالَ زُ
 منِی آدب نم کبذَ ر ــلَّ «و إِذْ أَخَ ج زَّ وع
ــهدهم على   ريتَهم و أَشْ هورِهم ذُ ــن ظُ م
م قالُوا بلى »، اْآليةَ  م أَ لَستُ بِربکُ ــهِ س أَنْفُ

 مفَهرفَع ر الذَّ رجوا کَ ريتَه إِلَى يومِ الْقيامة فَخَ هرِ آدم ذُ رج من ظَ قَالَ أَخْ
ف أَحد ربه ».۱۷ لک لَم يعرِ و أَراهم نَفْسه و لَو الَ ذَ

ــالم درباره  ــر عليه الس ــام باق ــد، از ام زراره گوي
ــون پروردگارت  ــيدم:  «و چ وجل  پرس قول خداى عزّ
ــان را برگرفت و  ــان نسلش از فرزندان آدم از پشتهايش
ــاخت که مگر من پروردگار شما  ــان گواه س بر خودش

نيستم؟ گفتند: بلی».۱۸
ــت آدم نژادش را تا   حضرت فرمود: خداوند از پش
ــان را مانند ذره خارج کرد و  ــت در آورد، و آن روز قيام
خودش را به مردم (در عالم ذر) شناساند و نشان داد و 

اگر چنين نبود احدی خدايش را نمی شناخت.
 نع ان ــير القمی ] أَبِی عنِ ابنِ أَبِی عميرٍ عنِ ابنِ مسکَ ب: [تفس
 نم منِی آدب نم کبذَ ر ــه و إِذْ أَخَ لی قَوــالم ف أَبِی عبد اهللاِ عليه الس
م قالُوا بلى   م أَ لَستُ بِربکُ ــهِ س ــهدهم على  أَنْفُ ريتَهم و أَشْ هورِهم ذُ ظُ
 فقووا الْمنَس فَةُ و ثَبتَت الْمعرِ ا قَالَ نَعم فَ ان هذَ لْتُ معاينَةً کَ دنا قُ ــهِ شَ
 نم درِ أَحدي لَم کل رونَه و لَو الَ ذَ کُ و سيذْ

۱۹.« ... ه ه و رازِقُ القُ خَ
ــد در باره آيه «و چون  راوی می گوي
پروردگارت از فرزندان آدم از پشتهايشان 
ــان را برگرفت و بر خودشان گواه  نسلش
ــما  ــروردگار ش ــه مگر من پ ــاخت ک س
ــيدم: اين  ــد: بلی».۲۰ پرس ــتم؟ گفتن نيس
ــود: آری  ــرت فرم ــود؛ حض ــوری ب حض
ــگاه را فراموش  ــد و جاي معرفت ثابت ش
ــه زودی از آن ياد کنند. و اگر  کردند و ب
اين نبود احدی نمی دانست که خالقش و 

رازقش کيست...
ــر اين دو متن اين گونه  ولی در براب

هم آمده است:
رارةُ و سأَلْتُه عن قَولِ اهللاِ  الف: قَالَ زُ
 مورِهه ذَ ربک من بنِی آدم من ظُ و إِذْ أَخَ
ريتَه إِلَى  هرِ آدم ذُ رج من ظَ ــةَ قَالَ أَخْ اْآلي
 و مفَهرفَع ر ــذَّ ال رجوا کَ ــة فَخَ اميمِ الْقــو ي
 دأَح ف لک لَم يعرِ ــه و لَو الَ ذَ نْع أَراهم صُ

 ۲۱.«هبر
ــش را به مردم  ــد آفريدگان ...خداون

شناساند و نشان داد...
 أَنَّه مهرقَر قْلَ والْع ــم هم أَلْزَ ب: «...فَ
 و ةِي ــرب و أَنَّهم الْعبِيد و أَقَروا لَه بِالربوب ال

 ۲۲.«...ةيودببِالْع م سهِ دوا علَى أَنْفُ هِ شَ
ــاخت  ــد عقل را مالزم آنها س خداون
ــان اقرار گرفت که خود، پروردگار  و از آن
ــد پس مردم برای  ــان بندگان خداين و آن
خداوند به ربوبيت اقرار کردند و بر خويش به عبوديت. 
ــالَ قَالَ أَمير الْمؤمنِين عليه  ــالم قَ ۴. عن أَبِی عبد اهللاِ عليه الس

فُوا اَهللا بِاهللاِ...».۲۳   السالم اعرِ
امام صادق عليه السالم می فرمايند: امير المؤمنين 

عليه السالم فرمود: خدا را با خدا بشناسيد.
ــباب و  ــدا به هنگام انقطاع اس ــاس خ ــه به خدا و احس ۵. توج

َكيَْف ُيْستََدلُّ َعلَيَْك بَِما ُهَو ِفى ُوُجوِدِه 
ُمْفتَِقٌر إِلَيَْك.

چگونـه چيزى كـه در اصل وجودش 
نيازمند توسـت و تـو آن را به وجود 
آورده اى دليـل وجـود تو باشـد. آيا 
چنيـن وجـودى ظهور و بـروزش از 
تو بيشـتر است تا بتواند تو را نشان 
دهـد؟ آيـا منهـاى آن تو احسـاس 
نمى شوى؟ اين اشاره به اوج معرفتى 
است كه شـناخت باآلثار به پاى آن 
نمى رسـد؛ همان معرفت شهودى و 
َفُهْم َو أََراُهْم  حضورى و فطرى، «َفَعرَّ
نَْفَسـه» خداوند خـودش را به مردم 
(در عالم ذر) شناسـاند و نشان داد.
آيا شـما منكر آن هستيد كه راه هاى 
معرفـت خـدا متفـاوت اسـت و راه 
معرفـت باآلثار كـه راهـى مقبول و 
معقـول و عمومـى و همگانى اسـت 
باالترين راه و برترين شيوه شناخت 
خـدا نيسـت. خدا را بسـيارى با دل 
ديده اند، با قلب احسـاس كرده اند و 
با همه وجود يافته اند بى آنكه وحدت 
وجودى پيش آيد بلكه «رأته القلوب 

بحقائق اإليمان...»
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اضطرار:
 نب دمحــالم ] مع، [معانی األخبار] م ــير اإلمام عليه الس «[تفس
ــف بنِ محمد بنِ زِياد و علی بنِ محمد بنِ  وسي نع رس ــمِ الْمفَ اس الْقَ
 یلنِ عنِ بسنِ الْحا عم ــيعة اْإلِمامية عن أَبويهِ انَا من الشِّ ــيارٍ و کَ س
ــالم فی قَولِ اهللاِ عزَّ و جلَّ «بِسمِ اهللاِ الرحمنِ  بنِ محمد عليهم الس
لُّ  ــدائد کُ الَ اُهللا هو الَّذی يتَأَلَّه إِلَيه عنْد الْحوائجِ و الشَّ »، فَقَ ــمِ الرحي
 نابِ مــب عِ اْألَس طُّ لِّ من دونَه و تَقَ اعِ الرجاِء من کُ ــوقٍ عنْد انْقطَ لُ مخْ

 ۲۴.«...اهوس نيعِ ممج
ــر آفريده ای به هنگام  ــت که ه ...او خداوندی اس
ــبب ها به  ــدن از همه س ــع اميد از غير او و جدا ش قط

هنگام سختی و شدت به او متوجه می شود...
۶. شهود قلبی:

 دبعنِ مب ــی لع نــمٍ ع اشنِ هب يماهرنِ إِبب یلع ــن ب ــد مـ «أَح
رٍ  رتُ أَبا جعفَ ــالَ حضَ ــنَان عن أَبِيه قَ نِ ساهللاِ ب دبع نلٍ عاصو ــن ع

 ــالم و ــد بن علی الْباقر عليهما الس محم
الَ يا أَبا  وارِجِ فَقَ ــلَ علَيه رجلٌ من الْخَ دخَ
 تَهأَيقَالَ اَهللا قَالَ ر دبٍء تَع ــی رٍ أَی شَ جعفَ
 و انيالْع ةدــاه ــره الْعيون بِمشَ قَالَ لَم تَ
 فرعالَ ي انــقِ اْإلِيم ائ لُوب بِحقَ ــه الْقُ رأَتْ
ــواس و الَ  بِالْح کرــد الَ ي ــاسِ و يبِالْق
 وفرعم اتبِاْآلي وف ــبه بِالنَّاسِ موصُ يشَ

۲۵.« ... اتم بِالْعالَ
ــالم  ــن أَبِی عبد اهللاِ عليه الس ـ «ع
لَواتُ  ــالَ جاَء حبر إِلَى أَميرِ الْمؤمنِين صَ قَ
ــر الْمؤمنِين هلْ  ــا أَمي الَ ي ــه فَقَ لَياهللاِ ع
 لَکيالَ و ــتَ ربک حين عبدتَه قَالَ فَقَ أَير
 تَهأَير في نْتُ أَعبد ربًا لَم أَره قَالَ و کَ ما کُ
 ةداه ه الْعيون فی مشَ قَالَ ويلَک الَ تُدرِکُ

 ۲۶.«انقِ اْإلِيمائ لُوب بِحقَ ارِ و لَکن رأَتْه الْقُ بصَ اْألَ
ــی علَيک و دعوتَنِی إِلَيک و لَو الَ  ــک عرفْتُک و أَنْتَ دلَلْتَنِ ۷. «بِ

أَنْتَ لَم أَدرِ ما أَنْت ».۲۷
ــود رهنمايی  ــو را و تو مرا به خ ــناختم ت ــا تو ش ب
ــوی خود خواندی و اگر تو رهنمون من  نمودی و به س

نبودی من نمی دانستم که تو کيستی.
 الَ أَنْتَ لَم لَو و رِکتُ إِلَى أَميتَداه بِک و فْتُکرع ــی بِک ـ «إِلَهِ

أَدرِ ما أَنْت».۲۸
 نتُ ميرا دالَ أَنْتَ م لَو ــی و يللأَنْتَ د و فْتُکرع بِک بــا ر ـ «ي

أَنْت ».۲۹
ار بِنُورِک اهتَدينَا».۳۰ فَّ ـ «يا غَ

ــنِ بنِ  سنِ الْحنِ عــي سنِ الْحب دمحم نى عيحي نب دمح۸. «م
 رمنِ عب يماهرإِب نةَ عيرمنِ عب فــي س ناحٍ ع ــف بنِ بقَّ وسنِ يب یلع
يب إِالَّ  لَّه عجِ ولُ إِن أَمر اهللاِ کُ قَالَ سمعتُ أَبا عبد اهللاِ عليه السالم يقُ

۳۱.«هنَفْس نم م م بِما قَد عرفَکُ أَنَّه قَد احتَج علَيکُ

 وثَالٍ فَهبِم أَو ةور ف اَهللا بِحجابٍ أَو بِصُ عم أَنَّه يعرِ ۹. «... و من زَ
 دحوم داحو وا هإِنَّم و هري ورةَ غَ ــرِک ِألَن الْحجاب و الْمثَالَ و الصُّ مشْ
ه إِنَّما عرف اَهللا من عرفَه بِاهللاِ  يرِ ــه بِغَ عم أَنَّه عرفَ ــف يوحد من زَ ي فَکَ

... هري ف غَ ه إِنَّما يعرِ فُ لَيس يعرِ فْه بِه فَ فَمن لَم يعرِ
فَةُ اهللاِ إِالَّ بِاهللاِ  ــيئًا إِالَّ بِاهللاِ و الَ تُدرک معرِ لُوق شَ ...الَ يدرِک مخْ

  ۳۲.«...
الَ  ۱۰. «قَالَ سئلَ أَمير الْمؤمنِين عليه السالم بِم عرفْتَ ربک فَقَ
 ةٌ وور بِهه صُ الَ الَ تُشْ يف عرفَک نَفْسه فَقَ ــه قيلَ و کَ فَنِی نَفْسرا عبِم

 ۳۳.«... الَ يحس بِالْحواس و الَ يقَاس بِالنَّاسِ
۵. در همين مقاله می خوانيم:

ــی يک بار هم  ــه و ذيل دعا حت ــن تتم «ج: در اي
ــد و آل او نيامده در صورتی که  ــر صلوات بر محم ذک
ــر اين بوده که به  ــالم ب روش و دأب ائمه عليهم الس
ل و طوالنی حتی اگر در اوايل  ــژه در دعاهای مفصّ وي
ــام پيامبر و آلش نيايد و صلوات بر  دعا ن
ــط و خاتمه آن  ــتند، در اواس ــان نفرس آن
ــالم  مکرر نام محمد و آل او عليهم الس
ــهداء  می آيد. همين دعای عرفه سيدالش
ــت و می بينيم که بعد از دو  نيز چنين اس
ــبتی يادی از انبياء  صفحه و نيم به مناس
ــل شده و بعد از هفت سطر (خاتمه  و رس
ــمت اول دعا) صلوات بر محمد و آل  قس
ــمت دوم دعا آغاز  ــد. آنگاه قس او می آي
ــطر صلوات  ــده و بعد از تقريبًا ۱۲ س ش
ــطر ديگر باز هم از  ــده و بعد از ۱۵ س آم
ــپس بعد از  ــده و س پيامبر و آلش ياد ش
حدود سه صفحه و نيم صلوات بر محمد 
و آل می آيد. آنگاه پس از ۵ سطر صلوات 
ــطر باز صلوات ديگر و بعد از چهار  ديگر و بعد از ۷ س
ــود و بعد دو سطر صلوات بر  ــطر از پيامبر ياد می ش س
ــتاده می شود تا اين که در آخر دعا  محمد و آل او فرس
ــمت سوم سه سطر مانده به آخر دعا صلوات  يعنی قس
بر محمد و آل او می آيد. اما در ذيل و تتمه نام پيامبر و 
آل او نيامده است و اين با ديگر دعاهای مأثوره تفاوتی 

چشم گير دارد».۳۴
الزم نيست که در همه بخش های دعا ذکر صلوات بيايد همان 
گونه که خود نوشته ايد بارها در قسمت های پيشين دعای عرفه ذکر 
ــتر مرتبط با  ــريف صلوات آمده حال اگر در بخش پايانی که بيش ش
خداشناسی است ذکر صلوات نيامده باشد آيا اين دليل نادرستی اين 

دعا و عدم هم گونی آن با ديگر ادعيه است.
ــک ندارد مطالعه فرماييد تنها در  ــی ش در دعای کميل که کس
ــطر پايانی آن پس از چند برگه دعا ذکر صلوات آمده است. حال  س
ــد  اگر در يک برگه از چند برگه دعای عرفه ذکر صلوات نيامده باش

 َمتَى ِغبَْت َحتَّى تَْحتَاَج إِلَى َدلِيٍل يَُدلُّ 
َعلَيَْك َو َمتَى بَُعْدَت َحتَّى تَُكوَن اْآلثَاُر 

ِهَى الَّتِى ُتوِصُل إِلَيَْك.
در چشـم حقيقت بين خداشناسـان 
اوجمند، خدا به آنان نزديك تر از هر 
چيز است و احساس خدا و شناخت 
او پيش از شناخت ديگر اشياء است 
و اين سخن حق و درستى است كه 

هيچ مشكلى ندارد.
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دليل نادرستی آن دعاست؟! 
ــت که در پايان دعا فقط ذکر  ــيار ديگری هم هس دعاهای بس
صلوات آمده و يا در البالی دعا يک بار و يا دو بار صلوات ذکر شده 

است. آيا شرط دعا اين است که پرصلوات باشد؟! 
ــت آيا اين از  ــا ذکر صلوات نيامده اس ــياری از مناجات ه در بس
ــجد  اعتبار آن مناجات ها می کاهد. مناجات «موالی يا موالی» مس

کوفه را بخوانيد، مناجات خمس عشر را مرور کنيد.
۶. در همين مقاله می خوانيم:

«د: در هيچ جای دعا از موقف حج و عرفه ياد نشده 
ــالم چندين بار به  ــی که در دعای امام عليه الس در حال

مناسبت از آنها نام برده شده است».۳۵
ــگفتی ما بيشتر می شود که اين چگونه نقدی است بر  باز هم ش
بخش پايانی يک دعا و آيا می توان به اين شکل دعاها و مناجات ها 
ــی در نقد يک دعا به اين شيوه ناقد  ــابقه دارد کس را نپذيرفت. آيا س
ــان بخش پايانی يک دعا را  ــد؛ به عالوه ايش محترم عمل کرده باش
ــان  ــتقل فرض کرده و می گويد چرا در اين دعا به س از خود دعا مس
دعای عرفه از موقف حج و عرفه ياد نشده است. بخش پايانی دعای 
ــت و همين که در دعای عرفه از  عرفه يک برگه از دعای عرفه اس

موقف و عرفه ياد شده کافی نيست؟!
ــجد کوفه و يا مناجات مسجد کوفه،  آيا حتمًا بايد در دعای مس
ــود، به گونه ای که  ــجد کوفه بيايد و به گونه ای از آن ياد ش نام مس
ــد در اعتبار آن دعا ترديد راه يابد و آن مناجات از درجه  اگر ياد نش
ــواهد  ــنيده بوديم که قرينه ها و ش ــقوط کند؟ ش صحت و اعتبار س
ــار می دهد ولی  ــت نتيجه ای به ب ــود و در نهاي ــم کم جمع می ش ک
قرينه ها و شواهد، نه هر حرف نادرست و ناصواب، بله قرينه ها پس 
ــا اين حرف ها که نتيجه و  ــوند ام از گردآمدن اطمينان آفرين می ش

باری ندارند.
ــطر کوتاه  ــد که مجموعًا چند س ــه را ارائه کرده ان ــيزده جمل س
ــت و ما تک تک  ــم اين بخش از دعا نيس ــود و حتی يک  ده می ش
اين جمالت را پاسخ گفتيم و توجيه صحيح آن و مفاد درست آن را 
ــان داديم، تازه اگر اين چند جمله مشکل داشته باشد حق نداريم  نش

که همه اين بخش پايانی را زير سؤال ببريم.
ــه اگر بندی از  ــت ک ــيده اس ــش اصول فقه به اثبات رس در دان
ــکل داشت همان بند از اعتبار  يک روايت و جمله ای از يک دعا مش

می افتد و باقيمانده دعا و روايت با مشکل مواجه نيست.

پى نوشت ها:
۱ـ دانشنامه امام حسين عليه السالم، ج ۱۴، ص ۴۵. 

۲ـ مجله سمات، سال اول، شماره سوم، ص ۱۸.
۳ ـ مجله سمات، سال اول، شماره سوم، ص ۱۹.

۴ـ مجله سمات، سال اول، شماره اول و دوم.  
۵ـ بحاراألنوار، ج ٩٥، ص ٢٢٧، باب ٢ (أعمال خصوص يوم عرفة و ليلتها و أدعيتهما زائدا 

على ما مر فی طی الباب السابق). 
۶ ـ مجله سمات، سال اول، شماره سوم، ص۲۲.

۷ـ مجله سمات، سال اول، شماره سوم، ص ۲۴.
۸ـ همان.
۹ـ همان.

۱۰ـ مجله سمات، سال اول، شماره سوم، ص۲۲.

۱۱ـ مجله سمات، سال اول، شماره سوم، ص۲۳.
۱۲ـ بحاراالنوار، ج ۹۸، ص ۲۲۷.

۱۳ـ مجله سمات، سال اول، شماره سوم، ص۲۳.
۱۴ـ الکافی، ج ۲، ص ۱۲،  باب فطرة الخلق على التوحيد.

ــر و کيفيتها و تعقيبها و الضجعة  ــاب ۱۳ (نافلة الفج ــوار، ج ۸۴، ص ۳۳۹،  ب ۱۵ـ بحاراألن
بعدها).

۱۶ـ الکافی، ج ۱، ص ۱۶۸، باب االضطرار إلى الحجة.
۱۷ ـ الکافی، ج ۲، ص ۱۲، باب فطرة الخلق على التوحيد.

۱۸ـ سوره اعراف، آيه۱۷۲.
۱۹ـ بحاراألنوار، ج ٥، ص ٢٣٧، باب ١٠ (الطينة و الميثاق).

۲۰ـ سوره اعراف، آيه۱۷۲.
ــف و الفطرة و صبغة اهللا و التعريف  ــوار، ج٣، ص ٢٧٩،  باب ١١(الدين الحني ۲۱ـ بحاراألن

فی الميثاق).
ــائر  ــتالم س ــتالمه و اس ۲۲ـ بحاراألنوار، ج ٩٦، ص ٢١٦، باب ٤٠(فضل الحجر و علة اس

األرکان). 
۲۳ـ الکافی، ج ١، ص ٨٥، باب أنه ال يعرف إال به.

ــتدالل بعجائب صنعه على  ــاب ٣ (إثبات الصانع و االس ــوار، ج ٣، ص ٤١، ب ۲۴ـ  بحاراألن
وجوده و علمه و قدرته و سائر صفاته).

۲۵ـ بحاراألنوار، ج ۴، ص ۲۶، باب ۵ (نفی الرؤية و تأويل اآليات فيها).
۲۶ـ الکافی، ج ۱، ص ۹۷، باب فی إبطال الرؤية.

۲۷ـ بحاراألنوار، ج ٩٥، ص ٨٢، باب ٦ (األعمال و أدعية مطلق ليالی شهر رمضان...).
ــوار، ج ٩١، ص ١٩٠، باب ٣٥ (األدعية المختصرة المختصة بکل إمام عليهم  ۲۸ـ بحاراألن

السالم).
۲۹ـ بحاراألنوار، ج ٩٥، ص ٣٩، (فصل فيما نذکره مما يختص باليوم الرابع عشر ...).

۳۰ـ بحاراألنوار، ج ۹۵، ص ۸۵، باب ۶ (األعمال و أدعية مطلق ليالی شهر رمضان...).
۳۱ـ الکافی، ج ۱، ص ۸۶، باب أدنى المعرفة.

۳۲ـ بحاراألنوار، ج۴، ص۱۶۰، باب ۱ (المغايرة بين االسم و المعنى...).
۳۳ـ بحاراألنوار، ج۳، ص ۲۷۰، باب ۱۰ (أدنى ما يجزی من المعرفة فی التوحيد...).

۳۴ـ مجله سمات، سال اول، شماره سوم، ص۲۳.
۳۵ـ همان. 
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مقاله
3

 نامه سرگشاده به حضور بزرگانى كه قرار است علوم انسانى را بومى سازى كنند نامه سرگشاده به حضور بزرگانى كه قرار است علوم انسانى را بومى سازى كنند

آيت اهللا مرتضى رضوى آيت اهللا مرتضى رضوى 
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ــران، دين  ــوز اي ــس که دلس هر ک
ــما  ــی ترديد برای ش ــت ب و انقالب اس
ــيار مهم آرزوی  بزرگواران در اين کار بس
ــواران نيز به  ــما بزرگ توفيق می کند. ش
ــق بدهيد که نگران  افرادی مثل بنده ح
باشيم، زيرا تجربه تلخ «معارف اسالمی» 
که پس از پيروزی انقالب به دانشگاه ها 
ــه ما و نيز  ــد، هنوز هم در ذائق راه يافتن
ــر آن در ذهن و فرهنگ  تأثيرات ويرانگ
جامعه علمی ما هست، ارسطوئياتی چند 

«معارف اسالمی» ناميده شد.
ــات مقام  ــی: در بيان ــنت و بوم س
ــت.  معظم رهبری واژه «بومی» آمده اس
ــرح خواهم داد. اما آيا  مراد از سنّت را ش
مراد از «بومی» نيز همان سنّت است يا 

چيز ديگر؟ 
ــنايی که با جو عمومی دست اندرکاران علوم انسانی  نظر به آش
ــت، بی ترديد  ــنايی هس ــرای همگان نيز چنين آش ــور دارم و ب کش
برداشت شما حضرات از واژه بومی نيز همان سنّت است، اما مقصود 

مقام معظم رهبری بی شک غير از اين است. 
ــه در جامعه به طور  ــت ک ــنت حاکی از يک واقعيت اس واژه س
ــد و آقايان به معنی و مفهوم لفظی  ــته باش عينی و عملی وجود داش
ــنا هستند و می دانند که چه می گويند و  که به کار می برند کامالً آش
ــفاف از آن چه می گويند، در ذهن دارند. بنابراين  يک تصور کامالً ش
ــان واقعيتی است که در تاريخ جامعه ما وجود و حضور عينی  مرادش
داشته است. و اشتباه و خطای بزرگ در همين نکته است که موجب 

خواهد شد «از چاله در آمده و به چاه بيفتيم».
ــت کم  ــنتی ما در عينيت جامعه مان، و يا دس ــانی س علوم انس
اصول و مبانی و حتی کليات اين علوم در جامعه و سنت ما چه بوده 
ــت؟ هر چه به تاريخ و به ديروز و امروزمان می نگريم چيزی در  اس
ــروش  ــاهده نمی کنيم مگر آن چه جناب آقای دکتر س اين باره مش

در کتاب «تفرج صنع» آورده است؛ ابتدا 
ــانی  ما را دارای اصول و مبانی علوم انس
ــه را که به  ــپس آن چ ــی کرده، س معرف
ــانی ما است در مقابل  نظرش علوم انس
علوم انسانی غرب قرار داده و به مقايسه 
ــنت ما را محکوم و غرب را  پرداخته و س

حاکم کرده است.
بی گمان آن چه در نظر حضرات هم 
ــت همان بينش دکتر سروش است.  هس
زيرا در سنّت عينی ما غير از آن چه غرب 

آورده چيزی وجود ندارد.
ممکن است حضرات با نيت خدمت 

ــروش را نروند،  و نيز قربةً الی اّهللا راه س
ــنت عينی  ــه اوالً آن چه را که در س بلک
ما بوده حک و اصالح کرده و به صورت 
ــته و ويراسته در آورند، ثانيًا با ديد  پيراس
ــنت بپردازند  مثبت به اين عينيات در س
ــراز کرده به  ــای خوب آن را ف و جنبه ه
ــانی  ــی علوم انس عنوان پايه های اساس
ــانی  ــان علوم انس قرار دهند و بدين س

غربی را بومی سازی کنند.
اما اين سنت ما هم ماهيتش روشن 
است و هم امتحانش را پس  داده است: 
ــنت ما  ماهيت: آن چه بر عينيت س
در اين عرصه گذشته و دکتر سروش آن 
را به طور متجمع در مقابل علوم انسانی 
ــه  غرب قرار داده و با علوم غربی مقايس
ــت غير از اصول و مبانی فرهنگ ايران سنّی، که  کرده، چيزی نيس
ــنّی و... گرفته شده و نيز حديث هائی که  ــنّی، بايزيد س از مولوی س
ــاس آنها مانور معارفی داده و طوری آنها  صوفيان جعل کرده و براس

را رواج داده اند که حتی به فرهنگ جامعه نيز تبديل شده است.
ــب و نقصی دارد؟  ــنی چه عي ــيد اين فرهنگ س حتما می پرس
اميدوارم شامه آقايان فورًا به مسئله «وحدت شيعه و سنی» منعطف 
ــود فرهيختگان  ــت با آن متهم نکنند. خ ــود و بنده را به مخالف نش
ــنی کامالً توجه دارند که متون دينی (حديثی) شان از هر  برادران س
ــت؛ متون حديثی شان فقط و فقط به احکام  نوع «تبيين» خالی اس
ــت که در خالل آن گاهی حديث های اخالقی نيز  فقهی منحصر اس
يافت می شود. نه احاديث کيهان شناسی دارند، نه انسان شناسی، نه 
ــی، نه جامعه شناسی و نه نظام اقتصادی و... و به همين  روان شناس
دليل جامعه برادران سنی و انديشمندان شان هرگز در صدد تأسيس 
ــان بر نيامدند زيرا می دانند که  ــانی بر اساس مبانی خودش علوم انس

فاقد چنين مبانی ای هستند.
ــوف در ميان  ــدن تص ــد و همه گير ش ــت، زمينه رش در حقيق
ــت که  ــنی به همين دليل اس برادران س
هنوز پنجاه سال از هجرت نگذشته بود، 
تصوف آمد و در پايان قرن اول اين خأل 
ــه کنجکاوی  ــباع کرد ک را به حدی اش
بشر و   پرسش های اساسی که به ذهن 
ــرد را کامالً (از  ــر خطور می ک هر متفک
ــخ داد، به حدی که هيچ  نظر کمی) پاس
پرسشی نيست مگر اين که پاسخ آن در 
متون صوفيان داده شده است ، به ويژه 

در آثار مولوی.
ــيعه احاديث  اما در متون حديثی ش
تبيينی چندين برابر احاديث فقهی است 

آن چـه بر عينيت سـنت مـا در اين 
عرصه گذشـته و دكتر سـروش آن 
را بـه طـور متجّمع در مقابـل علوم 
انسـانى غـرب قـرار داده و با علوم 
غربى مقايسـه كرده، چيزى نيسـت 
غير از اصـول و مبانى فرهنگ ايران 
سنّى، كه از مولوى سنّى، بايزيد سنّى 
و... گرفته شده و نيز حديث هائى كه 
صوفيان جعل كرده و براسـاس آنها 
مانـور معارفى داده و طـورى آنها را 
رواج داده انـد كـه حتى بـه فرهنگ 

جامعه نيز تبديل شده است.

سـنّت مـا امتحانـش را پـس داده 
است؛ اين سنّت كه در خدا شناسى 
به «انسـان خدائى» معكـوس و در 
واقع به «انسـان عليه انسان»، و به 
هستى شناسى هپروتى مى انديشد، 
و همه چيز را وارونه كرده و خرافات 
را در  بيـــان هـاى زيبا و دلنشـين 
جايگزين اصالت ها نموده است، چه 
ارزش علمـى دارد تـا مبنـاى علوم 

انسانى شود؟
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ــيعه در عين فقهی بودن هر  ــن که حديث های فقهی ش و جالب اي
کدام به يکی از علوم انسانی توجه داشته و مربوط است و به همين 
ــيع نفوذ  ــت تا قرن هفتم هجری به جامعه تش دليل تصوف نتوانس
کند. زيرا انديشمندان شيعه نيازی به تعاريف خيال پردازانه صوفيان 

نداشتند.
اگر مراد حضرات از «سنّت» همين است که هنوز هم در جامعه 
ــفانه به شدت به ترويج آن پرداخته می شود  ايرانی رواج دارد و متأس
ــت. بهتر است ما نيز  ــت، اين همان سنّت برادران سنی اس که هس
ــانی بر  ــيس علوم انس مانند آن ها واقعيت را بپذيريم و در صدد تأس
ــداق «از چاله در  ــنت برنياييم، چرا که بی ترديد مص ــی اين س مبان

آمدن و به چاه افتادن» خواهد بود.
ــئله بايد از غرور افراطی پرهيز کرده دقيقًا بدانيم که  در اين مس
ــانی در جامعه  ــت اندرکاران و متخصصان و محققان علوم انس دس
ــر عالم تر و  ــنّی، اگ ــورهای س ــان و برخی  ديگر از کش ــر، لبن مص
محقق تر از ما نباشند، کمتر از ما نيستند. چرا که هميشه علوم غربی 
ــپس به دست ما. آنان به خوبی  ــت آنان رسيده و س پيش تر به دس
دريافته اند که چنين کاری به جائی نمی رسد و به همان علوم انسانی 
غربی بسنده کرده اند و اگر گوشه ای کوچک يا يک مسئله جزئی تر 
در آن ميان يافته اند که با آيه ای از قرآن سازگار است در سر کالس 
ــاره ای کرده اند. همان کاری که ما نيز  يا در مقاله ای به  آن آيه اش

امروز می کنيم و در اين بستر غير از اين راهی نيست.
ــنّت که در خدا  ــت؛ اين س ــنّت ما امتحانش را پس داده اس س
ــان عليه  ــان خدائی» معکوس و در واقع به «انس ــی به «انس شناس
ــد، و همه چيز را  ــتی شناسی هپروتی می انديش ــان»، و به هس انس
ــين جايگزين  ــات را در  بيان های زيبا و دلنش ــه کرده و خراف وارون
ــت، چه ارزش علمی دارد تا مبنای علوم انسانی  اصالت ها نموده اس

شود؟
ــلمانان را  ــنّتی نبود که جامعه مس ــانی س مگر همين علوم انس
ــلط کرد؟! مگر  ــب مانده معرفی کرد و جامعه غربی را بر ما مس عق
همين خمودی ها و صوفيانه انديشی ها نبود که امت را از شتابی که 
ــت؟! چرا تاريخ  ــر صلی اهللا عليه و اله به آن داده بود، باز داش پيامب

ــته مان  را نمی بينيم؟! چرا در تاريخ گذش
جامعه شناسی نمی کنيم؟! چرا هيچ جامعه 
ــی در زمينه «عوامل سقوط ايران  شناس
ــت مغول» فعاليت نمی کند؟ چرا  به دس
ــی در چرائی «عدم توجه مسلمانان  کس
ــافات، اختراعات، ابتکارات» کار  به اکتش
ــی از ما  ــی انجام نمی دهد؟ اگر کس علم
ــد اوالً کاری با  ــه تاريخ علوم توجه کن ب
ــدارد، ثانيًا اگر  ــالمی ن عرصه جامعه اس
ــه آن توجه کند صرفًا به صورت تاريخ  ب
ــدون کوچک  ــور می کند ب ــی عب توصيف

ترين تحليل جامعه شناسانه.

ــخصيت سنت  به عنوان مثال، برترين، فرازترين و مبرزترين ش
ــفا»يش «قانون»ش را خفه کرده  ــت که «ش ــينا اس مذکور، ابن س
ــينا به عنوان نويسنده قانون، به درد جامعه می خورد و  است. ابن س
ــتند و به شفای  ــفانه قانون او را کنار گذاش امروز هم می خورد. متأس
ــفا که نه ذره ای برای دنيای مردم فايده دارد  او پرداختند، کتاب ش

و نه برای آخرت شان.
ــين  ــبت به بزرگان پيش ــن را متهم می کنند که نس ــده ای م ع
ــه: تا زمانی که  ــن نيز آنان را متهم می کنم ک ــتاخی می کنم. م گس
ــيد، اگر آنان  ــبيده ايد به جائی نمی رس ــتگان تان چس به دامن گذش
ــتند نه  ــتند بايد درک کنيم که مفاخر تاريخی ما هس ــر ما هس مفاخ

مفاخر امروزی.
اکنون می خواهيد علوم انسانی را بر اساس مبانی انسان شناسی 
ابن سينا يا مولوی تدوين کنيد، مبانی ای که امتحانش را پس داده 
ــت که امروز به دنبال شخصيت  ــتباه در همين نکته اس ــت؟ اش اس
ــته اند می رويم؛ گوش و مغز مردم و کودکان  هائی که به تاريخ پيوس
ــی از جامعه و  را نيز با نقل ها و مداحی های آنان پر کرده ايم، بخش
ــمندان ما غرب زده اند و بخش ديگر در خرافات اين «سنت»  انديش
ــک نکته با هم توافق دارند.  ــه ور. و جالب اين که هر دو در ي غوط
غرب زده ها نه تنها سران اين سنّت ويرانگر را مردود نمی دانند، بلکه 
با همه رئاليست بودن شان آنان را تأييد می کنند، زيرا که معبودهای 

غربی شان چنين می خواهند تا مبادا از خواب بيدار شويم.
ــروش اين علوم انسانی سنتی  ما را به خوبی و به حق  دکتر س
ــت اما او در آن کتاب فراموش کرده که بگويد همه  معرفی کرده اس
ــنت ناشی شده  ــالمی از همان س بدبختی ها و نکبت های جامعه اس

است.
اينک حضرات می خواهند چه کار کنند؟ اکنون که اندکی جوامع 
ــالمی به ويژه جامعه ما به خود آمده می خواهند از نو ما را دچار  اس
همان علوم انسانی و فرهنگ برخاسته از آن بکنند تا اين بار شمال 
ــت بدهيم؟ يا ايران را از نو به  ــپانيا) از دس افريقا را مانند اندلس (اس

مغول زمان بسپاريم؟ ارتجاع اندر ارتجاع.
ــی: حضرات بايد بدانند (و می دانند) که غربيان  ــان شناس انس
ــانی انجام داده  کار عظيمی در علوم انس
ــت که مثالً  ــد. اين پنير دانمارکی نيس ان
فالن کدبانو آن را به صورت پنير ليقوان 
در آورد و به خورد خانواده اش بدهد. اين 
ــوم مبانی دارد مبانی ای که چند قرن  عل

مورد بحث و تحقيق قرار گرفته اند.
ــا را بهتر از  ــنتی م غربيان مبانی س
ــناختند و به دليل  ما می شناسند و می ش
ــری و  افيونی آن ها، آن ا   ماهيت تخدي
ــتند. حتی از ابن سينای ما  را  کنار گذاش
کتاب قانون را در آغوش محبت گرفتند 
اما کتاب شفای او را به پشيزی نخريدند، 

بـه عنوان مثال، برتريـن، فرازترين 
و مبرزترين شخصيت سنت مذكور، 
ابـن سـينا اسـت كـه «شـفا»يش 
«قانـون»ش را خفـه كـرده اسـت. 
ابن سـينا به عنوان نويسنده قانون، 
بـه درد جامعه مى خـورد و امروز هم 
مى خورد. متأسـفانه قانون او را كنار 
گذاشـتند و به شـفاى او پرداختند، 
كتاب شفا كه نه ذره اى براى دنياى 
مـردم فايده دارد و نـه براى آخرت 

شان.

72

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



ــتانی به نام او ساختند  در پاريس بيمارس
ــی به او  ــفه جايگاه ــا در عرصه فلس ام

ندادند.
ــانی به  ــوم انس ــز در عل ــه چي هم
ــردد؛ حضرات  ــی بر می گ ــان شناس انس
ــم  ــد چه کنند آيا به فيکسيس می خواهن
ــنّت» بر می گردند؟ و از نو به  همان «س
آدم خلق الساعه ای و مجسمه ای معتقد 
ــوند يا تصميم دارند در اين مسئله  می ش
ــان عاصی شده و  ــنت مورد نظرش به س
ــان  ــم غربی درباره انس به ترانسفورميس
مهر تأييد بومی بزنند. آيا ترانسفورميسم 
بومی است؟ حضرات بايد بهتر بدانند که 
ــت؛ بی  ــئله در همين نکته اس جان مس
ــم و «حيوان  ترديد باور به ترانسفورميس
ــان» بهتر از باور به فيکسيسم  بودن انس
ــتکم منافع مادی دنيوی  ــت که  دس اس

داشته و دارد.
ــن جهان و  ــه کتاب «تبيي وقتی ک
ــال ها تدريس در  ــس از س ــان» را پ انس
ــردم و برای   ــگاه تدوين ک حوزه و دانش
ــت اندرکاران علوم انسانی  برخی از دس

فرستادم، غرب زدگان که رابطه ای با قرآن و حديث ندارند اعتنائی 
ــنائی دارند به دليل  ــه با قرآن و حديث آش ــه آن نکردند و آنان ک ب
ــنت گرائی (که سنت بودائی صوفيان و ارسطوئيان است) و  همان س
ــنّت نکبت آور  که تاريخ مسلمانان را به سياهی  گرايش به همان س
ــت، توجه الزم را به آن نکردند. هنوز هم حتی تکليف  ــانيده اس کش
فردی خودشان را با فيکسيسم توراتی و ترانسفورميسم غربی تعيين 
نکرده اند تا چه رسد به اين که در «بومی سازی علوم انسانی» کاری 

از دست شان برآيد.
ــش با جمله «انسان  ــت؟ غرب در پاسخ اين پرس ــان چيس انس
ــت» خودش را آسوده کرده و دست کم فرد و جامعه را از  حيوان اس

بالتکليفی در آورده است. تعيين تکليف 
ــر از بالتکليفی  ــز بهت ــی به غلط، ني حت
ــه بالتکليف به حکم  ــت. فرد و جامع اس
ــارت و  ــل محکوم به اس ــت و عق طبيع

سلطه پذيری است.
اگر بناست علوم انسانی را بر اساس 
ــازی کنيد شما  همان «سنّت» بومی س
ــانی  ــدا بگذاريد همان علوم انس را به خ
غربی که امروز خود غرب را به بن بست 
ــر جای خودش بماند. زيرا  ــانيده س کش
ــه اين علوم غربيان را چند  همان طور ک

قرن بر جوامع ديگر مسلط کرده و اکنون 
به بن بست رسانيده، اکنون نوبت ماست 
ــرد از ناخن پا تا موی  ــه به قول آن م ک
سر غربی شويم و در جريان «آسياب به 
نوبت» به وسيله همين علوم بر ديگران 
ــويم، گرچه در اين صورت هم  مسلط ش
ــت خواهيم داد و هم  دين مان را از دس
ــيد و باز  ــت خواهيم رس روزی به بن بس

ديگران بر ما مسلط خواهند شد.
ــان حيوان است.  غربيان گفتند: انس
ــاس «جامعه» را يک پديده  و بر اين اس
ــتند نه پديده ای  مولود آگاهی افراد دانس
ــان دارد. و همين  ــه در ذات انس که ريش
طور پديده ای به نام «خانواده»، و پديده 
ای بنام اخالق، و... همه را اعتباری، قرار 
دادی، مصلحت انديشی با عقل غريزی، 

دانستند که امروز تاوانش را می پردازند.
ــاگرد  ــن نمی دانم (و به عنوان ش م
حضرات می پرسم) آقايان می خواهند چه 
کنند؟ انسان حيوان  نيست پس چيست؟ 
انسان همان است که مولوی، عطار و... 
ــدد اينان مصداق  ــد ؟ احيای مج گفته ان

ارتجاع اندر ارتجاع است و مصداق آزموده را آزمودن است.
(وقتی که لشکر مغول به دروازه نيشابور رسيد عطار به استقبال 
ــر می کنی تو را  ــه او گفت: ها... فک ــول رفت و خطاب ب ــرباز مغ س
ــکل تاتار  ــکلی در می آئی.  اينک به ش ــم؟ هر زمان به ش نمی شناس
آمده ای که جانم را بگيری؟ بگير اين جان من و اين هم تو. سرباز 
مغول با شمشيرش بر  سرش کوبيد و عطار که دشمن را خدای خود 

می دانست کشته شد).
و اگر بفرمائيد انسان حيوان نيست و در صدد پااليش سنّت تان 
ــت.  ــنّت نکبت بار قابل پااليش نيس بر آئيد، کامالً بدانيد که اين س
ــی» خواهد افزود. چرا جامعه  ــی بر همان «بالتکليف و چنين پااليش
علمی ما دچار چنين شکاف عميقی شده 
ــکافی که اظهر من  الشمس  ــت؛ ش اس
است و اين همه شکاف های  اخالقی و 
ــی منشائی غير از آن  حتی دينی و سياس
ندارد. پااليش سنّت پر از اغالط اساسی 
و پايه های خرافی،  وضع را بدتر خواهد 

کرد.
ــنهاد: لطفًا دست از اين سنت  پيش
ــد مولوی ها و عطارها  ــد و بگذاري برداري
ــا همان مقام  ــا در فرهنگ م و جامی ه
ــته  ــگ غربی داش ــه» را در فرهن «گوت

اكنـون مى خواهيد علوم انسـانى را 
بـر اسـاس مبانى انسـان شناسـى 
ابـن سـينا يا مولـوى تدويـن كنيد، 
مبانـى اى كه امتحانش را پس داده 
اسـت؟ اشـتباه در همين نكته است 
كه امـروز به دنبال شـخصيت هائى 
كه بـه تاريـخ پيوسـته اند مى رويم؛ 
گـوش و مغز مـردم و كودكان را نيز 
بـا نقل ها و مداحى هاى آنان پر كرده 
ايم، بخشى از جامعه و انديشمندان 
مـا غرب زده انـد و بخـش ديگر در 
خرافـات اين «سـنت» غوطـه ور. و 
جالب اين كه هـر دو در يك نكته با 
هم توافق دارند. غرب زده ها نه تنها 
سـران اين سـنّت ويرانگر را مردود 
نمى داننـد، بلكـه بـا همه رئاليسـت 
بودن شـان آنـان را تأييـد مى كنند، 
زيرا كه معبودهاى غربى شان چنين 
مى خواهنـد تـا مبادا از خـواب بيدار 

شويم.

غربيان مبانى سـنتى ما را بهتر از ما 
مى شناسـند و مى شناختند و به دليل 
ماهيـت تخديرى و  افيونـى آن ها، 
آن ها  را  كنار گذاشـتند. حتى از ابن 
سـيناى ما كتاب قانون را در آغوش 
محبـت گرفتنـد اما كتاب شـفاى او 
را به پشـيزى نخريدنـد، در پاريس 
بيمارسـتانى به نام او ساختند اما در 
عرصه فلسفه جايگاهى به او ندادند.
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ــان را مبانی علوم  ــای آن ــند. يافته ه باش
ــد و برويد به حضور  ــانی بومی نکني انس
ــالم.  هی  ــرآن و اهل بيت عليهم الس ق
ــد از روح خودش در  ــعار ندهيد خداون ش
ــت، خداوند اساسًا روح  انسان دميده اس
ندارد. او خالق روح است. آيه را صوفيانه 
ــه راديو و  ــن قدر ک ــی نکنيد. همي معن
ــه خرافات   ــد اين گون ــون و جراي تلويزي
ــت.  ضد علمی را رواج می دهند کافی اس
ــرآن و اهل بيت عليهم  برويد و ببينيد ق
ــالم  چه می گويند؟ خلقت آدم را چه  الس
طور تبيين می کنند؟ گياه يک روح دارد، 
ــان سه روح. روح   حيوان دو  روح  و انس

نباتی ، روح غريزی و روح فطرت.
ــنيدن اين  ــه محض ش ــی دانم ب م
ــن صورت  ــد گفت در اي ــخن خواهي س
ــود. اثبات اين  ــئله پيچيده تر می ش مس
مدعا مشکل است. اما اگر به سراغ قرآن 

ــالم برويد خواهيد ديد که نه پيچيده است و  و اهل بيت عليهم الس
ــب و مستدل به ادلّه تجربی  ــکل، خيلی علمی و بسی دلچس نه مش

نيز هست.
ــأ آن، تعريف  ــن صورت خواهيد ديد تعريف جامعه و منش در اي
خانواده و منشأ آن، تعريف تاريخ و موتور محرکه آن، تعريف اخالق 
ــأ آن، منشأ لباس، حتی منشأ گريه و خنده که مختصّ انسان  و منش
ــتند، چيست. به ويژه تعريف «عقل» و «رفتار عقالنی». و مهم  هس

تر از همه منشأ زبان را در ذات انسان خواهيد شناخت.
ــان و آن اصل اصيل که  ــکل غربي به ويژه خواهيد ديد که مش
ــده و آن حلقه مفقوده شان چه بوده است و  ــان  شناخته نش برای ش
چرا با آن همه کار عظيم که در علوم انسانی انجام داده اند امروز به 

بن بست رسيده اند و مسائل مهم ديگر.
و اما فرمايش جناب دکتر آيت اللّهی: (شبکه خبر سيما، دوشنبه 
ــان فرمودند: «... رفاه مادی و رفاه معنوی و اسالمی  ۸۸/۷/۲۰) ايش

شدن يعنی همين».
درست است و هر کسی می داند که در باور و عقايد ما معنويت 
ــدون معنويت محکوم  ــم و ويژه ای دارد و رفاه مادی ب ــگاه مه جاي
ــت. اما مشکل اين است که چگونه و با چه طريق و با کدام متد  اس
علمی می توان در علوم انسانی موجود، جائی برای معنويت باز کرد؟ 
علومی که اولين مبنايش «انسان حيوان است» است و مبانی رديف 
ــازش و  ــت، چگونه امکان س دومش نيز همگی بر ضد معنويت اس

هماهنگی با معنويت پيدا می کند؟ 
ــتن عبارت «ما خواستار رفاه معنوی نيز هستيم»  آيا تنها با نوش
ــکل حل می شود؟ يا با  ــر صفحه های کتب علوم انسانی، مش در س
ــالی صفحات متون علوم  ــدن چند آيه يا چند حديث در الب گنجان

ــود؟ يا در هر  ــانی مسئله حل می ش انس
کالسی صندلی سه پله بگذاريم و استاد 
ــر از گاهی به موعظه  ــور کنيم ه را مجب
تعبدی نيز بپردازد؟ آيا با چنين کارهائی 
می توان غول يک چشم علوم انسانی را 
کنترل کرد؟ و آيا اساسًا بر خورد کنترلی 

در اين موضوع، صحيح است؟ 
ــد بداند و  ــت اللّهی باي ــرت آي حض
حتمًا می داند اين موضوع بزرگ نيازمند  
ــعار  دادن و  ــت و با ش تبيينات علمی اس
تمسک به تعبديات صرف، هيچ مشکلی 
حل نمی شود. مگر همين امروز مردم ما، 
خانواده ها و جامعه همگی معتقد نيستند 
ــه ما رفاه مادی را در کنار رفاه معنوی  ک
ــاب آيت اللّهی چه نکته  می خواهيم، جن
ــرح نويی را  ــد؟ چه ط ــازه ای آورده ان ت
ــان دقيقًا  ــد؟ فرمايش  ايش در می اندازن

مصداق «مصادره به مطلوب» است.
ــان که اين مسئله به اين بزرگی را با جمله «اسالمی شدن  ايش
ــت که يا در پايان  يعنی همين» اين قدر کوچک می دانند، معلوم اس
ــبيه همان «معارف اسالمی» در دانشگاه ها خواهد بود  کار نتيجه ش
ــلمانان را  ــانی که امتحانش را پس داده و مس و يا همان علوم انس
ــمه   بدبخت کرده خواهد بود و يا يک فورماليته ای به مصداق  «وس

بر  ابروی کور» خواهد بود. سالی که نيکوست از بهارش پيداست!
ــروران من! يا اين کار را از همين امروز تعطيل کنيد يا همان  س
ــما را به خدا بگذاريد با همين علوم انسانی منحرف  طور که گفتم ش
و دارای غلط مبنائی غربی به سر بريم و يا کار اساسی بکنيد؛ و پيش 
از همه بايد انسان شناسی – هم از نظر پيدايش  و آفرينش جسمی 
انسان  و هم از نظر روح  شناسی انسان- بر اساس قرآن و احاديث 
اهل بيت عليهم السالم  پايۀ طرح ريزی نوين قرار گيرد و سپس بر 

اساس اين انسان شناسی نوين، ديگر علوم انسانی پی ريزی شود.
ــنيدن اين سخن من تعجب خواهند کرد:  می دانم خيلی ها با ش
ــن هائی دارند!؟!  ــالم چنين تبيي ــر قرآن و اهل بيت عليهم الس مگ
ــت و آن  ــگاه در حوزه هم هس ــفانه اين روحيه عالوه بر دانش متاس
چه مورد توجه قرار نمی گيرد «تبيان کلّ شيئ» بودن قرآن است و 
ــمت و مسئوليت اهل بيت عليهم السالم به عنوان بيانگر اين  نيز س
 .«م لَ إِلَيهِ بين للنَّاسِ ما نُزِّ ــود که «لتُ تبيان که تبيان در تبيان می ش
وا  ذُ ــا رب إِن قَومی اتَّخَ ــولُ ي سقالَ الر ــت ما مصداق آيه «و وضعي
ــت. آنان که تعجب می کنند عيب از  ــده اس رآن مهجورًا» ش ا الْقُ هذَ

خودشان است.
ــالم را مهجور کرده و  ــلمانان، قرآن و اهل بيت عليهم الس مس
ــفانه در جامعه ما نيز هنوز هم  ــنّت مذکور را ساختند؛ متاس همان س
ــتند و  ــالم در عرصه علمی مهجور هس قرآن و اهل بيت عليهم الس

آيـا تنهـا بـا نوشـتن عبـارت «مـا 
خواسـتار رفاه معنوى نيز هسـتيم» 
علـوم  كتـب  صفحه هـاى  سـر  در 
انسـانى، مشكل حل مى شـود؟ يا با 
گنجانـدن چند آيـه يا چنـد حديث 
در البـالى صفحـات متـون علـوم 
انسـانى مسئله حل مى شـود؟ يا در 
هر كالسـى صندلى سه پله بگذاريم 
و اسـتاد را مجبـور كنيم هر از گاهى 
بـه موعظه تعبـدى نيز بپـردازد؟ آيا 
با چنيـن كارهايى مى توان غول يك 
چشـم علوم انسـانى را كنترل كرد؟ 
و آيا اساسـاً بر خورد كنترلى در اين 

موضوع، صحيح است؟ 
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متاسفانه در جامعه ما نيز هنوز هم قرآن 
و اهل بيت عليهم السالم در عرصه علمى 
مهجور هسـتند و ما به دنبـال يونانيات، 
بودائيات و علوم انسـانى غربى هستيم. 
جامعـه علمى ما خبـرى از علوم قرآن و 
اهل بيـت عليهم السـالم نـدارد و هيچ 
اصلـى از اصـول علمى مكتـب ثقلين را 
نمى شناسد و در نظرش اسالم نيز مانند 
مسـيحيت كارى با علم نـدارد، حتى در 
حوزه مقدسه نيز برخى ها اصطالح «دين 
و دانش» بـه كار مى برند و اين دو را در 
تقابل با هم قرار مى دهند، و دست كم به 

نوعى تباين بين آنها معتقد هستند.

ــانی غربی هستيم. جامعه  ما به دنبال يونانيات، بودائيات و علوم انس
ــالم ندارد و  ــری از علوم قرآن و اهل بيت عليهم الس ــی ما خب علم
ــد و در نظرش  هيچ اصلی از اصول علمی مکتب ثقلين را نمی شناس
اسالم نيز مانند مسيحيت کاری با علم ندارد، حتی در حوزه مقدسه 
ــه کار می برند و اين دو را  ــز برخی ها اصطالح «دين و دانش» ب ني
ــان به نوعی تباين  ــتکم ميان ش در تقابل با هم قرار می دهند، و دس

معتقد هستند.
ــوان وظيفه  ــتم. تنها به عن ــم و معلوماتی نيس ــی هيچ عل مدع
www.)ــايت بينش نو عرض می کنم: کتاب ها و مقاالت من در س
ــن جهان و  ــای «تبيي ــژه  کتاب ه ــه وي binesheno.com)  ب
ــتی زيبائی»، «دو دست  خدا» در خدمت  ــان»، «انسان و چيس انس
ــما که مسئوليت خطيری را به عهده گرفته ايد، می باشد که شايد  ش

به عنوان ذره ای به کار آيند.
با آرزوی  توفيق  برای  حضرات  بزرگوار
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گفــت و گـــو
 معرفت فطرى خداوند در مناظره برنجكار- ميالنى

 ابن عربى، اعجوبه اى در اوج يا حضيض؟/ گفتگوى 
سـمات با دكتر حسين غفارى، اسـتاد فلسفه دانشگاه 

تهران ـ بخش سوم
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گفت وگو

در مناظره برنجكار ـ  ميالنى
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ــلمين رضا برنجکار: بسم اهللا  ــالم و المس حجت االس
ــن و صلی اهللا علی محمد و  ــن الرحيم. الحمد هللا رب العالمي الرحم
آله الطاهرين سيما بقية اهللا فی االرضين المهدی الموعود عجل اهللا 

تعالی فرجه الشريف. 
ــه ای که ترتيب داديد برای اينکه  ــکر می کنم از جلس اوالً تش
يکی از آموزه های اساسی دين که عبارت از معرفت فطری خداست، 
روشن شود. مقدمتًا ادعای خودم را که در چند کتاب از جمله کتاب 
معرفت فطری خدا، کتاب مبانی خداشناسی، کتاب حکمت و انديشه 
ــدل و برخی مقاالت مختلف  ــی و همين طور کتاب توحيد و ع دين
بيان کرده ام، در چند دقيقه به طور خالصه عرض می کنم. به طور 
ــت. گاهی ما  ــياء دو گونه اس ــبت به حقايق و اش کلی معرفت ما نس
ــطه ادراک می کنيم و گاهی بدون واسطه. من  ــیء  را  با واس يک ش
ــبيه معقول به محسوس، يک مثال حسی عرض می کنم.  از باب تش
ــت.  ــتقيمًا ببينيم. اين يک نوع معرفت اس ما آتش را می توانيم مس
ــم بلکه از دور دودی  ــت که ما آتش را نمی بيني ــک وقت هم هس ي
ــاهده می کنيم و با ديدن اين دود، عقل پی می برد به اين که  را مش
ــت اين تپه يک آتشی است. پس ما يک وقت خود آتش را  البد پش
ــش را نمی بينيم بلکه  ــت که ما آت ادراک می کنيم و يک وقت هس
چيز ديگری را می بينيم؛ اثری از آتش مثالً دود را می بينيم. و از اين 

دود پی به آتش می بريم.
ــی، يک وقت ما از افعال و آثار خدا به وجود   در بحث خداشناس
ــبت به خدا نداريم.  ــتقيمًا هيچ معرفتی نس خداوند پی ميبريم و مس
ــاهده می کنيم و می گوييم اين نظم به ناظمی  مثالً نظم عالم را مش
ــم و می گوييم، البد اين  ــان حادث و متغير را می بيني ــاز دارد. جه ني
ــناخت راجع به  جهان محدث و پديدآورندهای دارد. اين يک نوع ش
ــت که شناخت خدا از طريق افعالش است. يک نوع ديگری از  خداس
شناخت هم هست که ما بدون اينکه به افعال خدا استناد و استدالل 
ــهود  و درک می کنيم. منتها چون ما معتقديم  ــم، خود خدا را ش کني
ــر احاديث، از جوهريت  ــت و به تعبي بين خالق و مخلوق تباين هس
ــان وجود ندارد، بنابراين اينطور نيست که از  خدا هيچ چيزی در انس

ــت که ما وقتی او را درک می کنيم، خدا  جوهر خدا چيزی در ما هس
ــه  می گوييم اصالً  ــا اين اعتقاد را نداريم. بلک ــرده ايم. م را درک ک
ــون از جوهريت خدا چيزی در ما وجود ندارد، ما نمی توانيم خدا را  چ
ــتقيمًا شهود کنيم. اما البته خداوند قادر است و می تواند خودش  مس
ــدون اينکه ما به افعال خدا برای اثبات  ــه درجاتی معرفی کند؛ ب را ب
ــتدالل کنيم، خود او اين کار را انجام می دهد و خودش  وجود او اس
ــا معتقديم که خداوند اين  ــتقيمًا بر قلب ما معرفی می کند. م را مس
ــاس عقل و وجدان خودمان اين  ــت. هم بر اس کار را انجام داده اس

ــم و  ــت را می يابي ادراک و معرف
هم براساس آيات و روايات، اين 

مطلب بيان شده است. 
ــس آن معرفت اول را که  پ
ــال و آثار پی  ــق افع ــا از طري م
ــمش  به وجود خدا می بريم، اس
می گذاريم.  ــی  عقل ــت  معرف را 
ــت که از مصنوع  چون عقل اس
ــم اين  ــه صانع پی می برد. اس ب
ــه خداوند خودش  ــت را ک معرف
ــا معرفی کرده،  خودش را به م
ــی می گذاريم چون  معرفت قلب
ــتدالل انجام  ــطه اس بدون واس
ــت. ما معتقديم که ما  ــده اس ش
ــم و البته  ــهود می کني اين را ش
ــهود حسی  ــهود مثل ش اين ش
ــه  ــهودی ک ــل ش ــت. مث نيس
ــفه و عرفا گفته اند نيست.  فالس
فعل خداوند است که خودش را 
به ما معرفی کرده است و ما هم 
اين شهود را فقط وجدان و درک 
می خوانيم.  نماز  وقتی  می کنيم. 
ــم. وقتی از  ــا می کني وقتی دع
ــند که آيا  اميرالمؤمنين می پرس
ــاز می خوانی و عبادت  وقتی نم
ــت را ديده ای؟  ــی خداي می کن
حضرت می فرمايند، من خدايی 
را که نبينم عبادت نمی کنم. اين 
ــت که  ــان معرفت قلبی اس هم
ــت و در موقع  خدا به او داده اس
نماز متذکر آن معرفت می شود. 
ــث می خوانم و  من چند تا حدي
اين بحث را به پايان می رسانم. 
ــالم  از امام صادق عليه الس
پرسيدند: «اخبرنی عن اهللا عز و 

سمات:  در ابتدا از هر دو استاد  كه دعوت ما را براى اين 
بزرگوار  دو  هر  مطمئنا  مى كنيم.  تشكر  پذيرفتند  بحث 
از  آنچه  به  راجع  است  قرار  كه  است  اين  بر  نظرشان 
كرده  استنباط  السالم  عليهم  بيت  اهل  و  قرآن  معارف 
و فهميده اند  و منطبق بر برهان نيز هست، بحث كنند؛ 
اهل  و  قرآن  معارف  تقويت  بحث،  حاصل  اهللا  انشاء  لذا 
بيت عليهم السالم خواهد بود. موضوع بحث ما معرفت 
بيشترى  توضيح  موضوع  به  راجع  من  است.  فطرى 
را  كافى  و  وافى  توضيح  طبعاً  بزرگواران  خود  نمى دهم. 
نظريه  مدافع  عنوان  به  برنجكار  آقاى  حاج  مى دهند. 
معرفت  با  متفاوت  معرفتى  كه  خداوند  فطرى  معرفت 

نـوع عقلى خداوند است، بحث را آغاز مى فرمايند. يـك  برنجـكار: 
شـناخت راجع بـه خدا 
از طريق افعالش است. 
از  ديگـرى  نـوع  يـك 
شـناخت هم هسـت كه 
ما بـدون اينكه به افعال 
خدا اسـتناد و اسـتدالل 
كنيم، خود خدا را شهود  
و درك مى كنيـم. منتهـا 
چون مـا معتقديـم بين 
خالـق و مخلـوق تباين 
تعبيـر  بـه  و  هسـت 
جوهريـت  از  احاديـث، 
در  چيـزى  هيـچ  خـدا 
نـدارد،  وجـود  انسـان 
بنابراين اينطور نيسـت 
كه از جوهـر خدا چيزى 
در ما هست كه ما وقتى 
او را درك مى كنيم، خدا 
را درك كـرده ايـم. مـا 
ايـن اعتقـاد را نداريم. 
بلكـه  مى گوييـم اصـًال 
چـون از جوهريـت خدا 
چيزى در ما وجود ندارد، 
مـا نمـى توانيم خـدا را 
مستقيماً شهود كنيم. اما 
البته خداوند قادر اسـت 
را  خـودش  مى توانـد  و 
بـه درجاتى معرفى كند؛ 
بـدون اينكه ما به افعال 
خدا براى اثبات وجود او 
اسـتدالل كنيـم، خود او 
اين كار را انجام مى دهد 
بر  و خودش را مستقيماً 

قلب ما معرفى مى كند.
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جل هل يراه المؤمنون يوم القيمه؟» آيا مؤمنون در روز قيامت خدا را 
می بينند؟ يعنی در اين عالم نمی بينند. در اين عالم استدالل می کنند. 
ــل يوم القيمه».  ــد. فرمودند: «نعم و قد راوه قب ــا در آنجا می بينن آي
ــد. «فقلت متی؟» کی؟ حضرت  ــه، قبل از روز قيامت هم ديده ان بل
فرمودند: «حين قال لهم الست بربکم قالوا بلی». در عالم ذر، وقتی 
خداوند گفت: «الست بربکم» و آنها گفتند: «بلی»؛ آنها خدا را رؤيت 
ــان و گفتند بله، تو پروردگار ما هستی.  کردند و ديدند. البته با قلبش
ــکوت کردند. «ثم قال: ان  ــاعة». امام لحظه ای س ــکت س «ثم س
ــن ليرونه فی الدنيا قبل  المؤمني
ــوم القيمه». در همين دنيا هم  ي
رؤيت به مومنين دست می دهد. 
«الست تراه فی وقتک هذا؟» و 
در ادامه برای اينکه اشتباه نشود 
ــت الرؤيه  ــد، «و ليس می فرماين
ــب کالرؤيه بالعين». رؤيت  بالقل
قلبی مثل رؤيت با چشم نيست، 
ــا  ــه آن را م ــاوت دارد و البت تف
نمی توانيم به صورت کامل بيان 
ــر بخواهيم با عقل آن  کنيم. اگ
ــم، بايد بگوييم خدا  را بيان کني
ــه تعبير روايات  ــم ـ ب را می يابي
ــن. در محدوده  ـ خروج از حدي
ــن، آن معرفت را  خروج از حدي
ــل توضيح داد.  ــوان با عق می ت
من خدا را می يابم؛ خروج از حد 
تعطيل. اما خدا مثل من نيست 
ــترکی ندارم؛  و من با او قدر مش
ــبيه. در حد  ــد تش ــروج از ح خ
خروج از حدين ما می توانيم او را 
با عقل توضيح دهيم. يا مثالً در 
اين روايت که زراره از امام باقر 
عليه السالم در مورد آيه ميثاق 
ــی اين  ــت (در کاف ــيده اس پرس
روايت نقل شده است). امام در 
توضيح آيه فرمودند: «اخرج من 
ظهر آدم ذريته الی يوم القيمه» 
ــان ذريه او را تا روز قيامت خارج کرد. «فخرجوا  ــت انس خدا از پش
ــودش را به آنها  ــل ذرات بودند. «فعرفهم» خدا خ ــذر» اينها مث کال
ــتدالل و عقل  ــمان ها و زمين و اس معرفی کرد. هيچ صحبتی از آس
ــه» خودش را به آنها نشان داد و آنها رؤيت  ــت. «و اراهم نفس نيس
کردند و «لوال ذلک لم يعرف احد ربه» اگر اين نبود، هيچ کس خدا 
ــناخت. همين زراره از امام صادق عليه السالم نقل می کند  را نمی ش
(در محاسن) که می فرمايد:  «ثبتت المعرفه فی قلوبهم» آن معرفت 

ــان ها تثبيت شد «و نسوا الموقف» و البته آن موقف و  در قلوب انس
مکان را فراموش کردند.

 از امام صادق عليه السالم در مورد آيه ميثاق پرسيدند. حضرت 
فرمودند: «کان ذلک معاينه اهللا»  معاينه در لغت عرب به معنای يک 
رؤيت کامل است. می گويند پزشک معاينه کرد. يعنی کامالً مريض 
ــاهم المعاينه»  ــه او علم پيدا می کند. «فانس ــی می کند و ب را بررس
ــت را فراموش کردند و «اثبت االقرار فی  ــدت معرف البته بعدًا آن ش
ــان باقی ماند «ولوال ذلک  صدورهم» اما اصل اقرار به خدا در قلبش
ــألتهم من  ــد خالقه و  ال رازقه و  هو قول اهللا و لئن س ــا عرف اح م

خلقهم ليقولن اهللا».
ــالم از آيه فطرت   در روايت ديگری، زراره از امام باقر عليه الس
ــند. حضرت می فرمايند: «فطرهم علی التوحيد عند الميثاق  می پرس
ــی معرفته انه ربهم» خداوند در عالم ميثاق که معرفت خودش را  عل
ــهود کردند  داد، توحيد را هم داد. يعنی خداوند را به صورت يگانه ش
ــه»  ــدا کردند. قلت و خاطبوه؟ «قال فطأطأ رأس ــه او معرفت پي و ب
پرسيدم آيا مخاطبه هم صورت گرفت و «الست بربکم» هم گفتند؟ 

حضرت فرمود، بله گفتند.  
ــت که  ــلم اس آخرين روايت از پيامبر صلی اهللا عليه و آله و س
ــت): «کل مولود يولد علی  فرمودند (صدوق روايت را نقل کرده اس
الفطره» هر انسانی با فطرت متولد می شود. فطرت يعنی چه؟ يعنی 
ــخص متولد نشده؛  «علی المعرفه بان اهللا عز و جل خالقه» هنوز ش
ــيده؛ هنوز آسمانها و زمين را نديده و هنوز عقلش  هنوز به بلوغ نرس
ــود. فطرت يعنی چه، يعنی  ــتدالل نکرده، با فطرت متولد می ش اس
معرفت. ما اسم اين معرفت را به همين لحاظی که روايات فرمودند، 
ــی المعرفه بان اهللا عز و جل  ــت فطری می گذاريم. يعنی «عل معرف
خالقه فذلک قوله و لئن سئلتهم من خلق السموات و االرض ليقولن 

اهللا» .
ــت که چون وقت من تقريبًا تمام  ــه روايت ديگر هم هس دو س

شده است از آنها صرف نظر می کنم.
ــالم و المسلمين حســن ميالنی: بسم اهللا  حجت االس
الرحمن الرحيم. الحمد هللا رب العالمين و صلی اهللا علی محمد و آله 
ــی اعدائهم اجمعين الی يوم الدين. من هم  ــن و لعنة اهللا عل الطاهري
ــيدند و آقای برنجکار که  ــه نوبه خودم از همه رفقا که زحمت کش ب
دعوت را تقبل کردند و تشريف آوردند، تشکر می کنم. بدون مقدمه 
ــوم. مطلبی که ايشان فرمودند الحمد هللا خيلی  بنده وارد بحث می ش
ــده که اصوالً معرفت در همه جا دو  واضح و جالب تعيين و تبيين ش
ــیء را می بينيم يا استدالل عقلی از آثار  ــت. يا خود ذات ش رقم اس
ــت يا  بر وجودش می کنيم. اما آيا اين امر در باره خدا هم ممکن اس
نه؟ ما معتقديم، هر چيزی که جزء دارد، کل دارد، زمان دارد، مکان 
ــوس است، دو راه برای معرفت و شناختش وجود دارد.  دارد و محس
ــدارد، کل ندارد،  ــش و دود. اما ذاتی که جزء ن ــل همان مثال آت مث
ــت، چطور عقالً می شود او  ــوس نيس زمان ندارد، مکان ندارد، محس
ــناخت؟ می گويند، فعل  ــتدالل عقلی، از راه ديگری ش ــر از اس را غي

برنجكار: آن معرفت اول 
را كه ما از طريق  آثار پى 
بـه وجود خـدا مى بريم، 
اسمش را معرفت عقلى 
مى گذاريـم. چـون عقل 
مصنـوع  از  كـه  اسـت 
بـه صانـع پـى مى برد. 
را  معرفـت  ايـن  اسـم 
خـودش  خداونـد  كـه 
خـودش را به ما معرفى 
قلبـى  معرفـت  كـرده، 
بدون  چـون  مى گذاريم 
واسطه اسـتدالل انجام 
شـده است. ما معتقديم 
كـه مـا ايـن را شـهود 
ايـن  البتـه  و  مى كنيـم 
شهود مثل شهود حسى  
و شـهودى كه فالسـفه 
و عرفا گفته اند نيسـت. 
فعـل خداوند اسـت كه 
خـودش را به ما معرفى 
كرده است و ما هم اين 
شـهود را فقط وجدان و 

درك مى كنيم.
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ــت. اين جواب نشد. مثل اينکه يک نفر بگويد من خدا را  خود خداس
ــود، تو چطور او را خوردی؟  خوردم؛ ما بگوييم خدا که خورده نمی ش
بگويد فعل خداست! ما می گوييم اين حرف معقول نيست. مگر خدا 
خورده می شود؟ بگويد، راستش من خودم هم مانده ام و نمی توانم 
ــاندويچ  ــان کنم ولی فعل و صنع خدا بود! خدا خودش را س آن را بي
ــه ما خوراند! اين با  ــرد و داد ما خورديم. خدا خودش خودش را ب ک
ــاهد، هم از روايات و هم از  ــه ش عقل جور در نمی آيد. لذا من دو س
ــاهد ندارد و  کلمات علما می آورم، مضافًا بر اينکه اصالً نيازی به ش
دو دو تا چهار تای عقلی است. در  رواياتی  هم که منشأ اين نظريه 

نادرست شده است جواب می دهيم.
ــی اثباته تعالی  ــی می فرمايد، ان الطريق ال ــيخ طوس مرحوم ش
ــدای تعالی و اثبات  ــا طريق اثبات خ ــه، افعاله. همان ــات صفات و اثب
صفاتش، فقط  افعال خداست. فال يجوز ان يثبت علی صفه ال يدل 
ــه او بواسطه. اصال معقول و جايز نيست که ما  عليها الفعل اما بنفس
ــه  ــدا را به گونه ای بيان کنيم و وصفی کنيم که از راه فعل بنفس خ
ــد. حتما بايد فعل پا در ميانی کند. بايد مخلوق  ــطه نباش يا بال واس
خدا را ببينيم، بگوييم خالقی هست. اصالً راهی برای درک ذات خدا 
نداريم. چون آنچه را ما از غير طريق فعلش می يابيم يا جلوی چشم 
ــت مانند گرسنگی و  ــات و يا درون ذات ماس ــت مثل محسوس ماس
تشنگی و خداوند متعال هيچ کدام از اين دو نيست. نه از محسوسات 
ماست و نه از درونيات ما. النا ان لم نراع هذا االصل لزم ان يکون 
له کيفية و کمية و غير ذلک من االقوال الفاسدة و ذلک باطل. چون 
ــت که خدا کيفيت و  اگر ما اين را مراعات نکنيم، الزمه اش اين اس
ــود گفت من احساس چيزی را در درون  ــته باشد. نمی ش کميت داش
ــت، نه کيفيت دارد و  خودم می کنم، ولی نه از حاالت درونی من اس
ــت؟ پس بگو من خدا را خوردم، ولی  نه کميت دارد. پس اين چيس
ــده زيادی به  ــت و نه کميت! و لوازم فاس اين خوردن نه کيفيت داش

دنبالش می آيد و اين باطل است. 
همچنين مرحوم شيخ طوسی فرمودند: ال يجوز اثباته علی صفه 
ــت شما  ــطة. اصالً جايز نيس ــه و ال بالواس ال يقتضيه الفعل ال بنفس
ــم آن  ــدا را بر يک صفتی اثبات کنيد. حال هر چه می خواهيد، اس خ
ــهود يا مکاشفه و فطرت و ... که از راه فعل  ــف يا ش را بگذاريد؛ کش
نباشد ال بنفسه و ال بالواسطة. که آن فعل يا مستقيمًا فعل خدا باشد 

و يا با چند واسطه.  
ــالم می فرمايند: «ان  ــام صادق عليه الس ــت ديگری ام در رواي
ــياء هو اربعة اوجه» حقی که از  ــق الذی تطلب معرفته من االش الح
ــياء می خواهی بشناسی چهار وجه دارد: «فاولها ان ينظر أموجود  اش
ــت يا نيست. دوم،  هو ام ليس بموجود» اول اينکه ببينی موجود هس
ــن اصالً ذات و جوهرش  ــرف ما هو فی ذاته و جوهره» ببي «ان يع
چيست. سوم، «ان يعرف کيف هو و ما صفته»  اين که چگونه است 
ــت. و چهارم، «ان يعلم لما ذا هو الی علة» چهارم  و صفتش چيس
ــت. «فليس  ــت و برای چی هس ــت که بگويی علتش چيس اين اس
ــه من الخالق حق  ــیء يمکن المخلوق ان يعرف ــن هذه الوجوه ش م

ــن وجوه چهارگانه  ــط» هيچ کدام از اي ــه غير انه موجود  فق معرفت
ــت، در باره خالق تبارک و  ــه حقيقت معرفت منحصر به آنهاس ای ک
ــت.  ــی راه ندارد اال اينکه فقط می توانيم بگوييم خدا موجود اس تعال
ــم بگوييم، خدايا  ــت، بخواهي ــا بعد از اينکه گفتيم خدا موجود اس ام
ــت ولی می خواهم خودت را ببينم  ــن از راه دود فهميدم آتش هس م
ــم نباش و در زمان و  ــهود می کنم؛ ولی تو جس کما اينکه آتش را ش
ــعری ها هم همين را  ــود. کما اينکه اش مکان هم نباش! اين نمی ش

ــعری ها گفتند ما خدا  گفتند. اش
ــدون زمان  ــا ب ــم ام را می بيني
ــزء و کل! خدا را  ــکان و ج و م
ــت هم می بينيم؛ اينجا  روز قيام
ــا فقط در  هم می بينيم و چه بس
قيامت ببينيم؛ ولی جزء و کل و 
ــکان ندارد. علمای ما  زمان و م
ــر معقول نزنيد.  گفتند حرف غي
ــخص  مش معنايش  ــم،  می بيني
است و اين حرف معقول نيست. 
ــورد حق تعالی، فقط اينکه  در م
ــت يا نه، معقول  خدا موجود اس
ــت. «فاذا قلنا کيف هو» اگر  اس
کسی گفت خدا چطوری است، 
ــه و کمال  ــع علم کنه «فممتن
ــود تو از  ــه»  نمی ش ــة ب المعرف
ذات خدا سئوال کنی و اما اينکه 
ــت «فساقط فی  علت خدا چيس
ــق النه جل ثناه علة  صفة الخال

کل شیء و ال شیء بعلة له» 
ــت  هس ديگری  روايت  اما 
ــالم  الس عليه  اميرالمؤمنين  که 
می فرمايند: «لم يکن الی اثبات 
الصانع طريق اال بالعقل» برای 
خداشناسی ما دو راه نداريم که 
ــما از راه عقلی  ــم آقا، ش بگويي
ــی ما خدا را  ــد که رفتيد ول رفتي
شهود کرديم. خودش را وجدان 
ــودش را يافتيم.نه؛  ــم. خ کردي
ــت. چرا؟  فقط طريق عقلی اس

دليل می آورند: «النه ال يحس فيدرکه العيان او شیء من الحواس» 
ــهود  ــت که بخواهيد با ش ــوس نيس به خاطر اينکه خدا اصال محس
ــف و شهود  عيانی و بالمعاينه خدا را ببينيد يا با  يکی از حواس. کش
در ذات خدا راهی ندارد. ما روايات و ادله زيادی در اينجا داريم مثل 
ــی، اصال  «ليس برب من طرح تحت البالغ» آنکه بتوانی بهش برس

خدا نيست.

برنجـكار: پيامبـر صلى 
اهللا عليـه و آلـه و سـلم 
«كل  فرمودنـد:  اسـت 
مولود يولد على الفطره» 
هـر انسـانى بـا فطرت 
متولـد مى شـود. فطرت 
يعنـى چه؟ يعنـى «على 
عـز  اهللا  بـان  المعرفـه 
هنـوز  خالقـه»  جـل  و 
نشـده؛  متولد  شـخص 
هنـوز به بلوغ نرسـيده؛ 
هنـوز آسـمانها و زمين 
را نديـده و هنوز عقلش 
بـا  نكـرده،  اسـتدالل 
فطـرت متولد مى شـود. 
فطرت يعنـى چه، يعنى 
معرفـت. مـا اسـم اين 
هميـن  بـه  را  معرفـت 
روايـات  كـه  لحاظـى 
فرمودند، معرفت فطرى 
مى گذاريـم. يعنى «على 
المعرفـه بـان اهللا عز و 
جـل خالقه فذلـك قوله 
و لئن سـئلتهم من خلق 
االرض  و  السـموات 

ليقولن اهللا» .
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ــتی است  ــی هم که زديد، هر چند مثال درس در مورد مثال حس
ــنخ نيست  ــت. خدا از اين س ــت اس ولی فقط در مورد غير خدا درس
ــط از راه آثار او  ــش آن را پيدا کنيم. بلکه فق ــم مثل آت ــه بخواهي ک
ــان داده است. اين  ــما فرموديد که خدا خودش را نش را می يابيم. ش
ــردن بايد يک  ــود پيدا کرد. در پيدا ک ــت. خدا را نمی ش ــدنی اس نش
ــد مثل گرسنگی و تشنگی که بايد با من  ــبتی باش جوهريتی و مناس
ــد تا من بتوانم آن را پيدا کنم. خدا نه گرسنگی  سنخيت داشته باش
ــنگی و نه جسم است و نه آمپول که بخواهد به بدن  ــت و نه تش اس
ــت  فرو رود. لذا می گوييد ولی خدا خودش اين کار را انجام داده اس
ــما می گوييد خدا  ــت؛ ش ــی چی؟ ما می گوييم چطور معقول اس يعن
ــئوال کرديم؟  ــت. مگر ما از فاعلش س ــودش اين کار را کرده اس خ
مثل اين است که من بگويم دو دو تا شش تا غلط است و يا مثلث 
ــود مربع باشد. بگوييد خدا خودش کشيده است! ما می گوييم  نمی ش
ــت که مثلث مربع باشد چنانکه حضرت فرمودند: «ليس  معقول نيس
ــئله عنه  ــال القول حجه». حرف محال نزن «وال فی المس فی مح

جواب».
ــما گفتيد، اميرالمؤمنين فرمودند: «لم اکن اعبد ربا  همچنين ش
ــان فرمودند: «ما راته  ــت. خودش ــم اره» معنای اين هم واضح اس ل
العيون بمشاهدة االبصار و لکن رأته القلوب بحقايق االيمان» ايمان 
ــق به وجود خداوند.در حالی  ــتن و تصدي يعنی چه؟ يعنی ايمان داش
ــما در کتاب هايتان مفصل فرموديد، معرفت عقلی ابهام دارد  که ش
و معرفت خدای شخصی نيست 
ــخص خدا بايد  و من با خود ش
ــوم. من خود شخص  مواجه ش
خدا را بايد پيدا کنم. اين مطلب 
ــت بلکه معرفت  صحيحی نيس
ــه ابهامی ندارد  عقلی هيچ گون
ــت عقلی خداوند،  زيرا در معرف
است.  ــخص  مش کامالً  خداوند 
ــیء  به اين معنی که خداوند ش
ــت که نه  ــيا اس ــالف االش بخ
ــه زمان و نه  ــزء و نه کل و ن ج
ــر اين معرفت   مکان دارد. بنا ب
ــود که  از اين باالتر هم نمی ش
ــدا را پيدا کنم  ــن کنه ذات خ م
ــه را که ما  ــه اين که هر انچ چ
ــه ذات او را بيابيم  ــم کن بتواني
البد بايد حقيقتی دارای زمان و 
مکان و کل و جزء باشد. شما در 
کتاب هايتان فرموديد، استدالل 
ــی آورد. ما بايد از  عقلی تحير م
ــويم! من چطور  اين تحير رد ش
ــم از تحير در ذات خدا  می خواه

ــما که معرفت قلبی و شهودی تحير ما را در  ــوم؟ اين گفته ش رد ش
ذات خدا از بين می برد، خالف قاعده و خالف ضرورت عقل و شرع 
ــتيم ازالً و ابدًا، ابتدائًا  ــت. ما هميشه در ذات احديت متحير هس اس
ــم از راه دليل عقلی. «کمال  ــًا. ما فقط خدا را اثبات می کني و انتهائ
ــت که بگوييم يک  معرفته التصديق به». معرفت خدا مثل آتش نيس
ــش را به رأی العين  ــت و يک مرحله خود آت مرحله، داللت دود اس
می بينم. يک وقتی هم داخل آتش می شوم و با ان اتحاد ذاتی برقرار 
می کنم و حق اليقين می شود. اين مثال برای ماديات است. در ذات 
ــه». باالترين درجه معرفت اين  ــت «کمال معرفته التصديق ب احدي
ــما از راه برهان عقلی تصديق کنيد به اينکه ذاتی که  ــت که ش اس
زمان و مکان و جزء و کل ندارد و خالف کل تصورات و توهمات ما 

است، او موجود است و خالق عالم است. 
ــک تک اينها  ــد که من بايد به ت ــار پنج روايت آوردي ــما چه ش
ــت. ولی اگر  ــده اس جواب بدهم ولی االن ظاهرًا وقت من تمام ش
ــی کلی عرض می کنم. در آيه «جاء ربک  اجازه بدهيد، اجماالً جواب
ــف مالئکه می آيد. ما از  ــا صفا» می فرمايد خدا در ص ــک صف و المل
ــت که همه علما اين  ــخص اس ــابه زياد داريم. مش اين موارد متش
ــات و روايات وارده در باب معرفت فطری را ديدند و همه گفتند،  آي
ــدت يقين است؛ نه اينکه ذات احديت خودش حاضر شده  منظور ش
ــد. در روايات هم وارد شده که بالهام  و با بندگان مخاطبه کرده باش
ــال حتی وقتی با  ــه، خداوند متع ــتدالل کما الهم مالئکت ــه و اس من
ــی هم صحبت می کند، صوت ايجاد می کند؛ نه اينکه  حضرت موس
ــتد و با او صحبت می کند؛ و ان  ــی می ايس خدا جلوی حضرت موس
ــهود و با او مخاطبه می کند. خداوند با حضرت  حضرت خداوند را ش
ــی چطور مخاطبه کرد؟ پس مخاطبه خداوند با حضرت موسی  موس
ــد. در جای خودش  ــرض کرديم می باش ــه همان معنی که ع نيز ب
خواهيم گفت که در عالم ذر هم معرفت توسط انبيا بوده است؛ حتی 
ــت. تنها در مورد پيامبر و اهل بيت عليهم  ــطه هم نبوده اس بال واس

السالم بال واسطه بوده است. 
اما تعبيراتی از قبيل «فعرفهم نفسه و اراهم نفسه» که فرموديد؛ 
ــه و در جايی ديگر می گوييم عرفهم  در جايی می گوييم عرفهم نفس
ــان  صنعه. اين دو را که در کنار هم بگذاريم، اگر خدا خودش را نش
داده باشد، ديگر نبايد بگويد البته صنعش را نشان داده است. خالف 
ــه،  ــود اما وقتی می گويد اراهم صنعه بلکه اراهم نفس بالغت می ش
ــدت ظهور از جهت  ــی از اينها از باب مجاز و ش ــود يک معلوم می ش
ــت. و اال اراهم صنعه معنايی نداشت. و اينکه عرفهم نفسه،  آثار اس
ــناختند؛ ما مفصل در کتاب فراتر از عرفان توضيح  واال خدا را نمی ش
ــت که شیء بخالف االشياء را خداوند متعال  داديم، معنايش اين اس
ــاند و پيغمبر و اهل بيت  ــالم شناس به پيغمبر و اهل بيت عليهم الس
ــاندند. و اگر اين شیء بخالف  هم به ديگران معرفی کردند و شناس
االشياء را خدا خودش به اينها الهام نمی کرد و ياد نمی داد و آنها هم 
ــفه  ــه ديگران ياد نمی دادند، در نتيجه الی االبد همه ما مثل فالس ب
وجود پرست می شديم و يا بت پرست می شديم. به عنوان مثال اگر 

ميالنـى: اصـوالً معرفت 
رقـم  دو  جـا  همـه  در 
است. يا خود ذات شىء 
را مى بينيم يا اسـتدالل 
عقلى از آثار بر وجودش 
مى كنيـم. اما آيا اين امر 
در بـاره خـدا هم ممكن 
است يا نه؟ ما معتقديم، 
هر چيـزى كه جزء دارد، 
دارد،  زمـان  دارد،  كل 
مكان دارد و محسـوس 
بـراى  راه  دو  اسـت، 
شـناختش  و  معرفـت 
وجـود دارد. مثـل همان 
مثـال آتـش و دود. امـا 
ذاتـى كه جزء ندارد، كل 
ندارد، زمان ندارد، مكان 
ندارد، محسوس نيست، 
چطور عقًال مى شود او را 
غير از استدالل عقلى، از 

راه ديگرى شناخت؟
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ــتند و به  من به جنگل آمازون رفتم و ديدم که عده ای مار می پرس
آنها بگويم چرا مار می پرستيد، بياييد من خدا را به شما نشان بدهم. 
خدا موجودی است که جزء و کل ندارد، زمان ندارد، مکان ندارد، او 
را عبادت کنيد و بعد بگويم من رفتم جنگل آمازون و خدا را به آنها 
ــت که من خدا  ــان دادم و به آنها معرفی کردم، آيا به اين معناس نش
ــتم و آنها او را شهود و مخاطبه کردند؟ خير، اين  را مقابل آنها گذاش

معقول نيست. قرائن روايات هم کامالً مشخص است.
برنجکار: ايشان شايد حدود ده تا اشکال بيان کردند و طبيعتًا 
اگر بخواهيم برای هر کدام از اين اشکاالت ۵ دقيقه جواب دهيم ۵۰ 
دقيقه وقت الزم است ولی ظاهرًا ما بيشتر از ۱۰ دقيقه وقت نداريم. 
ــتری  ــکاالت جواب داده و توضيح بيش ــذا تيتر وار بايد به اين اش ل
ــان فرمودند اين است که ما معتقديم  ندهيم. اولين نکته ای که ايش
ذاتی که جزء و کل ندارد و مکان و زمان ندارد، چطور می توان او را 
از راه غير عقل شناخت؟ يعنی کيفيت اين شناخت چيست؟ ما عرض 
ــی است. کيفيت  کرديم که اين کيفيت ندارد. کيفيت مال امور حس
ــام ماهيت است و خداوند که ماهيت ندارد. ما گفتيم آن  يکی از اقس
ــناخت، فعل خداست. و ال کيف لفعله. فرمودند شما می گوييد اين  ش
ــت و ما نمی توانيم کيفيتش را درک کنيم.  ــناخت را خدا داده اس ش
ــه بگوييم خدا  ــت ک ــخی که فرمودند اين بود که مثل اين اس پاس
ــن را بخوريد. می گوييم چگونه  ــاندويچ کرده و گفته اي خودش را س
ــده؟ می گوييد ما نمی دانيم. بين اين دو فرق است.  اين ساندويچ ش
ــود. چون خدا جسم نيست. مثالی  ــت که خدا ساندويچ ش محال اس
ــد مثل اين می ماند که ما  ــان فرمودند گفتن هم که در آخر صحبتش
ــد نمی دانيم. اين  ــما بگويي ــود و ش بگوييم مربع چگونه مثلث می ش
ــان هيچ دليلی برای  ــت. ما در کل صحبت های ايش اصالً محال اس
ــکالی دارد خداوند خودش را معرفی کند.  محاليت نديديم که چه اش
ــت. بايد دليل بياورند.  ــيات اس فقط ادعا کردند که اين در مورد حس
ــان فقط ادعا می کنند که محال است خداوند خودش را معرفی  ايش
کند. ما دليل داريم: ۱. يافت ما. ۲. آيات و روايات که صريح است. 
ــفه هم همينطور  ــه اگر بخواهيم حمل بر مجاز کنيم، فالس البت
ــر جا گير می کنند حمل بر مجاز می کنند. من هم  عمل می کنند. ه
ــران را حمل بر مجاز کنم.  ــما و يا ديگ می توانم همه حرف های ش
ــت ولی هيچ  ــان فقط گفتند محال اس ــاز قرينه می خواهد. ايش مج
ــات کنند که اينکه خدا خودش را  ــان اگر اثب دليلی نياوردند. بله ايش
ــود، يا  ــت که مثلث دايره يا مربع بش به ما معرفی کند مثل اين اس
ــود، ما قبول می کنيم ولی هيچ دليلی برای اثبات اينکه  ــه ش دو س
محال است خدا خودش را معرفی کند نياوردند. از شيخ طوسی نقل 
ــت مگر از  عبارتی کردند که طريقی برای اثبات خدا و صفاتش نيس
طريق افعالش. اوالً ما نه مقلد شيخ صدوقيم و نه شيخ طوسی و نه 
ــيخ مفيد و نه مال صدرا و نه ابن عربی. ما مقلد احدی نيستيم. ما  ش
ــالم را  معصوم می دانيم.  فقط خداوند، قرآن و اهل بيت عليهم الس
ــيخ طوسی گفته است هيچ راهی برای اثبات وجود  ثانيًا، اين که ش
ــه اثبات وجود  ــت. معرفت قلبی اصالً ربطی ب ــدا و صفاتش نيس خ

ــه خدا خودش را  ــت ک ــدا و صفاتش ندارد. معرفت قلبی اين اس خ
معرفی می کند. معلوم است که اثبات وجود به وسيله عقل است و از 
بديهی ترين امور است. اثبات و تصديق عقلی همانطور که از نامش 
ــت و استدالل کار عقل است. ما گاهی از طريق افعال خدا را  پيداس

اثبات می کنيم که اين کار عقل 
است. بنابراين شيخ طوسی هم 
ــت فرمودند. طريقی برای  درس
اثبات وجود و صفات خدا نيست 
ــت  ــر از راه عقل. اين درس مگ
ــت و اصالً منافاتی با عرض  اس

ما ندارد.
 از حضرت امير نقل کردند 
ــرای معرفت  ــار راه ب ــه چه ک
ــه موجود،  ــی اينک ــت. يک هس
چيزی هست يا نيست. ديگری 
اينکه ذات و جوهرش چيست؟ 
ديگری، صفتش چيست و آخر، 
ــود دارد. در مورد  برای چی وج
خدا فقط اولی است. معلوم است 
ــام معرفت  که اين چهار تا، اقس
ــت. عقل در مورد يک  عقلی اس
موجود می تواند او را اثبات کند 
ــه از دود پی به آتش  مثل اينک
ــال پی به وجود  می بريم. از افع
ــل می بريم. يا با عقل، ذات  فاع
ــیء را بشناسيم.  و جوهر يک ش
که نمی توانيم ذات و جوهر خدا 
ــيم. يا صفت و  را با عقل بشناس
ــه صفت ذاتی خدا را که اين  کن

ــناخت جوهر خدا برمی گردد و برای عقل ممکن نيست. و  هم به ش
اينکه برای چه خدا وجود دارد که اصالً سئوال غلطی است. بنابراين 
ــت و روشن است که در هر چهار مورد،  اين چهار راه برای عقل اس
ــت است و اين  ــت و در مورد خدا هم فقط اولی درس بحث عقلی اس
ــری  هيچ ربطی به معرفت فطری و قلبی ندارد. با عقل و قوای بش

هيچ راهی برای شناخت وجود خدا نيست مگر اثبات او. 
ــری را نيز نقل کردند  ــالم روايت ديگ از حضرت امير عليه الس
که «لم يکن طريق الی اثبات الصانع اال العقل» ما هم قبول داريم 
ــت  ــرای اثبات خدا عقل الزم اس ــت که ب ــن اس و صد در صد روش
ــارج از بحث اثبات  ــی که خدا را اثبات نمی کند و خ ــا معرفت قلب ام
ــط می توانيم خدا را اثبات کنيم  ــت. و بعد فرمودند که با عقل فق اس
ــن است. با قوای بشری ما  ــهود کنيم. اين هم روش و نمی توانيم ش
ــه ما بدهد. در مثال  ــهود کنيم مگر خود خدا اين را ب ــم ش نمی تواني
ــه اين از محاالت  ــود هم عرض کردم ک ــه مربع مثلث می ش چگون

ميالنـى: اصـال معقول و 
جايز نيسـت كه ما خدا 
بيـان  اى  گونـه  بـه  را 
كنيم و وصفـى كنيم كه 
از راه فعـل بنفسـه يـا 
بال واسـطه نباشد. حتما 
بايـد فعـل پـا در ميانى 
كنـد. بايد مخلـوق خدا 
را ببينيم، بگوييم خالقى 
هست. اصًال راهى براى 
درك ذات خـدا نداريم. 
چون آنچـه را ما از غير 
مى يابيم  فعلـش  طريق 
يا جلوى چشـم ماسـت 
مثـل محسوسـات و يـا 
مانند  ماست  ذات  درون 
گرسـنگى و تشـنگى و 
خداوند متعال هيچ كدام 
از اين دو نيسـت. نه از 
محسوسات ماست و نه 

از درونيات ما.
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ــود پنج تا اما من  ــت. همينطور نمی توانيد بگوييد دو دو تا می ش اس
نمی دانم چگونه. اين هم از محاالت است و نمی توانيم جواب دهيم. 
ــت، هيچ منع عقلی  ــا اگر بگوييم خدا خودش را معرفی کرده اس ام
ــيم. فعل خدا هم کيفيت  وجود ندارد. به اجتماع نقيضين هم نمی رس
ندارد و ما آن کيفيت را هم نمی دانيم. فقط اثر آن را می بينيم. اثر آن 
هم اين است که خدا را وجدان 
می کنيم  و بدون اينکه به افعال 
خدا توجه کنيم، شناختی داريم. 
ــل  ــی را نق ــا روايت در اينج
ــت امام  ــی خدم ــم. کس می کن
صادق عليه السالم آمد و گفت، 
زيادی  بحث های  متفکران  اين 
ــد. يکی  ــدا می کنن ــع به خ راج
ــت و  می گويد خدا اينجوری اس
ــد خدا آنجوری  ديگری می گوي
است و هر کدام به نوعی خدا را 
اثبات می کنند. شما بگوييد خدا 
چيست؟ حضرت فرمودند، آيا در 
ــته ای؟ گفت  يک کشتی نشس
ــتی غرق  بله. فرمود: آيا آن کش
ــود، در آن  ــد. گفت، بله. فرم ش
لحظه تو چه حالتی پيدا کردی، 
ــدی و  ــا متوجه موجودی نش آي
ــردی؟ گفت بله  ــدا نک او را ص
ــتدالل  ــت. در اينجا امام اس همينطور بود. فرمود، همان خدای توس
ــا  ــمان ها و زمين نکردند. چه بس ــتدالل به آس به صانع نکردند. اس
ــول ندارند و خدا را اثبات  ــياری از افرادی که کافرند و خدا را قب بس
ــوند. اين تذکر به خدا،  ــد، در گرفتاری ها متذکر خدا می ش نکرده ان
ــت. «راته القلوب  ــت که خدا به ما داده اس همان تجلی معرفتی اس
بحقايق االيمان» حقايق االيمان يعنی چه؟ يعنی خداوند وقتی اين 
ــت متذکر می کند که  ــی می کند و به آن معرف ــان را نوران قلب انس
ــک معرفت اوليه می دهد. يک تذکر اوليه به آن  ايمان بياورد. خدا ي
معرفت می دهد. اگر ما ايمان آورديم، معرفتهای باالتری را می دهد 
ــت بر آن صدق می کند. ما به همه درجات معرفت، رؤيت و  که رؤي
معاينه نمی گوييم. به آن مراحل عاليتری که در عالم ذر اتفاق افتاده 
است در روايات، رؤيت و معاينه گفته اند. در اين دنيا گفته اند، تذکر 
ــانی که به حقيقت ايمان، خدا را در  به خدا. بله برای ائمه، اوليا، کس
ــدت معرفت تجلی پيدا  ــتيدند، باز آن رؤيت با آن ش نماز و دعا پرس
ــت؟  می کند. «رأته القلوب» چی را قلب رؤيت کرد. فاعل رأی چيس
قلوب. چه چيزی را درک کردند؟ خدا را. در حالی که در اثبات صانع 

اصالً صحبت از اين نيست. چه ربطی به قلب دارد؟ 
ــد عقل از طريق مخلوقات خدا را اثبات می کند. همان  گفته ش
روايتی که نقل کرديد. لسان اين روايت با لسان آن روايات متفاوت 

ــم و نصف آن را نگه  ــف معارفمان را حذف کني ــت. ما نبايد نص اس
ــت است و اين هم در جای خودش  داريم. آن در جای خودش درس
ــت است. اينکه فرمودند من گفته ام معرفت عقلی ابهام دارد و  درس
ــه درد نمی خورد، من چنين چيزی را نگفته ام. من گفته ام معرفت  ب
ــت. اثبات  ــد. معرفت به خدا نيس ــدا را اثبات می کن ــی وجود خ عقل
خداست. شما هم که قبول داريد، عقل اثبات وجود خدا را می کند و 
ــم معرفت هم که  از حضرت امير هم نقل کرديد که از آن چهار قس
ــت، فقط حضرت فرمود اثبات وجود خدا.  مربوط به معرفت عقلی اس

ما هم همين را گفتيم. نگفتيم اين به درد نمی خورد. 
ــت. ما خدا را با عقل  ــا راجع به تحير. بله ما گفتيم تحير هس ام
ــت. شما هم فرموديد که  اثبات می کنيم اما نمی دانيم خدا چگونه اس
ما هم هميشه در باره خدا  تحير داريم. ما هم همين را گفته ايم. ما 
ــم و می فهميم که خدا وجود دارد اما نمی دانيم  خدا را اثبات می کني
ــما هم فرموديد که  ــت، لذا تحير پيدا می کنيم. ش خدا چه جوری اس
ــه تحير هست. وقتی انسان رؤيت پيدا  ما هم قبول داريم که هميش
می کند يعنی آن حالتی که حضرت امير می فرمايند: «ما اعبد ربا لم 
اره» ظاهرش اين است که حضرت محو در خداست. شهود و رؤيت 
ــت  صورت می گيرد. اينجا قطعًا آن حالتی که در معرفت عقلی هس
نيست. آن تحيری که در معرفت عقلی هست که ما می گوييم فقط 
خدا را اثبات کرديم که خدايی هست، اين قطعًا نيست. مرحله خيلی 
ــاز و دعا می خوانيم دقت  ــت و اگر ما هم موقعی که نم باالتری اس
کنيم، در برخی لحظات اين را می يابيم؛ گرچه از نظر تئوری نتوانيم 
ــت «جاء  ــم. بعد هم فرمودند که خدا فرموده اس ــح دهي آن را توضي
ــک و الملک صفًا صفا» را حمل بر مجاز می کنيم، ما وقتی حمل  رب
بر مجاز می کنيم که محال باشد. قرينه هم بايد داشته باشد. روايات 
يکی دو تا نيست و تصريح می کند که ما معرفت قلبی داريم. «رأته 
القلوب». هيچ منع عقلی هم ندارد. اصالً هم نياز به مجاز نيست. بعد 
ايشان فرمودند در عالم ذر هم معرفت بدون واسطه نبوده است آنجا 
ــطه بوده، البته برای انبيا بدون واسطه  ــان ها با واس هم در مورد انس
ــت. سئوال اينجاست. اگر معرفت بدون واسطه محال است.  بوده اس
ــت که بگوييم مثلث مربع شود، برای پبغمبر و ائمه  اگر مثل اين اس
ــر می تواند مثلث را  ــود گفت که پيغمب ــد. نمی ش هم بايد محال باش
مربع کند و ما نمی توانيم. اگر محال باشد، خدا هم نمی تواند مربع را 
مثلث کند. ما طبق روايت می گوييم «رأته القلوب بحقايق االيمان»؛ 
ــه» به همه انسان ها اين معرفی بدون واسطه صورت  «عرفهم نفس
گرفته است. شما می فرماييد برای بعضی از انسان ها بوده است. اين 
ــت و بايد دليل بياوريد. اما ظاهر اين آيات و روايات اين  نظر شماس
ــت و ظاهر اين است که خداوند خودش را به همه معرفی کرده  نيس
ــت و اين معرفت در وجود ما هست. وقتی نماز می خوانيم و دعا  اس
ــدازه آن حقيقت ايمانمان  ــن معرفت به درجاتی و به ان می کنيم، اي
ــی هم خداوند برای اينکه حجت تمام کند،  تجلی پيدا می کند. گاه
ــت، اين  ــی هم که کافر اس ــا و مصيبت ها برای کس در گرفتاری ه
تجلی صورت می گيرد. من بارها ديده ام، کسانی که اصالً اعتقادی 

ميالنـى: اشـعرى ها هم 
گفتند ما خدا را مى بينيم 
اما بدون زمـان و مكان 
و جـزء و كل! خدا را روز 
مى بينيـم؛  هـم  قيامـت 
اينجـا هـم مى بينيـم و 
چه بسـا فقط در قيامت 
ببينيـم؛ ولى جـزء و كل 
و زمـان و مـكان ندارد. 
علمـاى مـا گفتند حرف 
نزنيـد.  معقــول  غيـر 
معــنايـش  مى بينيـم، 
مشـخص اسـت و اين 

حرف معقول نيست.
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ــاس می کنند هواپيما در حال سقوط است  به خدا ندارند، وقتی احس
ــه معرفت قلبی ظهور  ــت ک می گويند، خدايا به داد ما برس. آنجاس
می کند و بر اساس آن است که فرياد ای خدای آنها  بلند می شود.

ــما دليلی  ــل داريم و اما ش ــد ما دو تا دلي ــی: می فرمايي ميالن
ــت بر عکس، ما دليل آورديم و دو دليل  نياورديد. در حالی که درس
ــه به دليل های ما  ــان به دليل اينک ــان را هم جواب داديم. ايش ايش
ــم ندادند. بحث اين بود  ــدند و به آن جوابی ه ــه نکردند، رد ش توج
ــاندويچ کرد و به  ــی بگويد خدا خود را س ــه همانطور که اگر کس ک
ــت که خدا جسم شود، ولو خود  من خوراند، عقالً الزمه اش اين اس
ــاندويچ شدن خدا جسمانی نبود چون فعل  مدعی هم بگويد البته س
ــاندويچ شدن را نمی دانيد.  ــما معنای س اهللا بود، ما می گوييم پس ش
ــدای از معرفت عقلی و  ــد معرفت خداوند ج ــر می فهم همانطور بش
داللت اثار بر وجود او به اين نحو که ما او را مشاهده و معاينه کنيم 
و با او مخاطبه کنيم همان جسمانی شدن خداوند است ولو اين که 
ــت. من دليل عقلی آوردم. دليل  بگوييم اين نوع معرفت فعل اهللا اس
ــی بگويند البته خدا جزء  عقلی وجدانی بديهی آوردم که اگر به کس
ــدارد، کل ندارد، زمان ندارد، مکان ندارد ولی خودش خودش را به  ن
ــم نيست. می گويد يا تو معنای جسم را  تو داد و تو خوردی ولی جس
ــتحاله  نمی فهمی يا معنای خوردن را. من در قصه مثلث و مربع اس
ــت مثلثی مربع شود. حال شما  اش را گفتم. من می گويم  محال اس
ــت! يعنی چی که  ــد محال نيس بگويی در موردی که فعل خدا باش
ــود. ما هم مقلد شيخ طوسی  ــت؟ در همين بايد دقت ش محال نيس
ــی از باب اينکه يک دليل عقلی است می گويد  ــتيم. شيخ طوس نيس
ــما بخواهيد از غير طريق آثار بگويی خدا اين گونه است او را  اگر ش
ــد ادله عقلی همه اش در اثبات  ــما می گويي دارای کيفيت کردی. ش
ــت. مگر  ــت بلکه معرفت فطری اس ــت و حرف ما اثبات نيس خداس
معرفت فطری اثبات خدا را نمی کند؟ اين که به طريق اولی بايد اين 
کار را بکند. چه اين که شما می گوييد يک وقت من دود را می بينم و 
بر خود آتش استدالل می کنم اما گاهی خود آتش را می بينم. وقتی 
خود آتش را ديديد مگر اثبات آتش نشده است و باز هم دنبال دليل 
ــما خود آتش را شهود کنيد، به طريق اولی  ــتيد؟ اگر قرار شد ش هس
ــود. يکی اين که  آتش را اثبات کرده ايد و طريق اثبات دو تا می ش
خود آتش را می بينيد و شهود می کنيد و ديگر اينکه استدالل عقلی 
ــيخ طوسی  می کنيد. در حالی که روايات و آيات و کلمات مرحوم ش
ــت. نگوييد که ما برای  ــم گفته اند، طريق معرفت يکی اس و امثاله
ــف و شهود به  ــت ولی  کش اثبات، می گوييم دليل عقلی راه گشاس
ــما وقتی خود آتش را می بينيد، يعنی به طريق  اثبات ربطی ندارد. ش
ــت. پس برای معرفت آتش دو راه داريد؛ يکی  ــده اس اولی اثبات ش
ــود و ديگری اينکه از راه  اينکه خود آتش را می بينيد و اثبات می ش
آثار فقط وجود آتش را اثبات عقلی می کنيد. در حالی که ادله عقلی 
ــت و راه دومی  و ضروری و بديهی می گويد، راه اثبات خدا يکی اس
ــت. در عرض آن اثبات عقلی ما راهی به عنوان  ــهود نيس از راه ش
ــما بگوييد من اثبات نمی کنم. می خواهيد اسم  شهود نداريم و لو ش

ــانی که آمدند و به حضرت  ــات بگذاريد يا نگذاريد. لذا کس آن را اثب
ــان  ــان نمی دهد، فرمودند مگر خدا نش گفتند چرا خدا خودش را نش
ــان بدهد محال است  ــت. اينکه خدا بخواهد خودش را نش دادنی اس
«ليس فی محال القول حجة، و ال فی المسألة عنه جواب، و ال فی 
ــم، و ال فی إبانته عن الخلق ضيم، إال بامتناع األزلی  معناه له تعظي
أن يثنى» ذات ازلی يعنی ذاتی که جزء و کل و زمان و مکان ندارد، 
ممتنع است که مثنی شود. ممتنع است جزء داشته باشد که بخواهيم 
ــيخ طوسی را به عنوان شاهد آوردم. از  آن را پيدا کنيم. من حرف ش
ــالم تا حاال، تمام علما و فقهای ما اين را گفتند که  ابتدای عالم اس
راه معرفة اهللا فقط و فقط يکی است. فقط فالسفه و عرفا هستند که 
می گويند، ذات و کنه خدا را جدای از اثبات ذات او می يابيم و شهود 
ــد.  ــی را نداريم که اين را گفته باش می کنيم. در متکلمين اصالً کس
خالف ضروريات است که ذات خدا را بالواسطه بيابيم. چنين چيزی 
معقول نيست. اجماع و ضرورت تشيع بر اين است و دليل عقلی هم 

در کنارش است.
فرموديد، دليل ما اين است 
ــدان می کنيم.  ــه خودمان وج ک
ــن چيزی را  ــاور کنيد که چني ب
وجدان نمی کنيد. يکی از آقايانی 
ــال بر اساس اين  که چندين س
ــه بود و اين  ــا کالس رفت حرفه
ــنيده بود پيش من  حرف ها را ش
آمد و گفت حاج آقا، شما بيست 
دقيقه برای من صحبت کرديد، 
ــد يعنی چه.  ــن فهميدم توحي م
ــت  ــال اس در حالی که هفت س
ــای اينها می روم.  من کالس ه
ــه اش هم می گويند وجدان  هم
ــه نماز  ــگام اقام ــدان! هن و وج
ــکی  که يکی از نمازگزاران اش
ــد  ــی می گوين ــت برخ می ريخ
ــان  ــدان کرد و به رفيقش او وج
کردی،  ــدان  وج ــو  ت می گويند 
ــان خودم.  ــه ج ــد نه ب می گوي
ــه چيزی را  ــت؟ چ وجدان چيس
ــدان می کنيم؟ کی و چی  ما وج
ــد؟ در حالی  ــدان می کني را وج
ــود در نماز هم  ــه اگر دقت ش ک
می گوييد آن خالقی که آفريننده 
ــبت به من رحيم  ــت نس من اس
ــت و رحمان. من از تفکر در  اس
ــارش فهميدم که او رحمان و  آث
ــت. آيا من  رحيم و خالق من اس

منيـن  لمؤ ا مير ا ميالنى:
الســـــالم  عليـه 
يكن  مى فرماينـد: «لـم 
الصانـع  اثبـات  الـى 
طريـق اال بالعقل» براى 
راه  دو  مـا  خداشناسـى 
نداريـم كـه بگوييم آقا، 
شـما از راه عقلى رفتيد 
كه رفتيـد ولى ما خدا را 
شهود كرديم. خودش را 
وجـدان كرديم. خودش 
را يافتيم.نه؛ فقط طريق 
عقلى اسـت. چرا؟ دليل 
ال  مـــى آورنـد: «النـه 
العيان  فيدركـه  يحـس 
الحواس»  من  شـىء  او 
به خاطر اينكه خدا اصال 
محسـوس نيسـت كـه 
بخواهيد با شهود عيانى 
و بالمعاينه خدا را ببينيد 
يـا بـا  يكـى از حواس. 
كشف و شـهود در ذات 
خـدا راهـى نـدارد. مـا 
روايات و ادله زيادى در 
اينجـا داريم مثل «ليس 
بـرب مـن طـرح تحت 
بتوانـى  آنكـه  البـالغ» 
بهش برسـى، اصال خدا 

نيست.
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ــهود می کنم؟ وجدان چيست و کجاست؟  در حال نماز خودش را ش
ــن وجدانی وجود ندارد. لذا خود اين آقايان هم وقتی می خواهند  چني
ــاس  ــنگی را در خودمان احس ــد مثال می زنند که ما تش ــال بزنن مث
ــاره آتش زديد.  ــن مثالی که خودتان  در ب ــم و يا مثل همي می کني
ــاس  ــنگی يا آتش احس ما می گوييم، در هيچ زمانی خدا را مانند تش
ــما می گوييد خدا کيف  ــت. ش ــوس نيس نمی کنيم. اصالً خدا محس
ــما  ندارد. من هم می گويم که خدا کيف ندارد ولی اين چيزی که ش
ــد، يعنی اينکه خدا کيف دارد! کما اين که در آن روايتی که  می گويي
ــوع بيان فرمودند حضرت نفرمودند  حضرت طرق معرفت را چهار ن
ــد از غير راه اثبات وجودش راهی به او  ــر بخواهی در مورد خداون اگ
ــی! اگر راه پنجمی وجود  ــی بال کيف خدا را پيدايش می کن پيدا کن

می داشت بيان اين حديث لغو می شد.
ــما گفتيد که در عالم ذر، معرفه اهللا برای  ــان فرمودند، «ش  ايش
ــان می گوييد معرفه  ــت در حالی که خودت ــطه بوده اس انبيا بالواس
ــت». مثل اينکه اصالً محل نزاع مشخص  اهللا بالواسطه محال اس
ــم که محل نزاع  ــه بايد کامالً توضيح ده ــت؛ من در يک جلس نيس
ــتن محال است اين معنی  ــطه نداش ــت؟ ما که می گوييم واس چيس
ــرما و حرارت را  ــما گرما و س ــه همان طور که، ش ــم ک را می گويي
ــاس می کنيد، بخواهيد خدا را هم بدون واسطه  ــطه احس بدون واس
احساس کنيد. اين محال است. برای پيغمبر و امام زمان هم محال 
ــت. در عالم ذر هم محال است. اين مطلب مانند کسی است که  اس
گفت: رجل رأی ربه فی منامه! 
رجل  «ذلک  ــد  فرمودن حضرت 
ــه ان اهللا ال يری فی  ــن ل ال دي
ــی االخره و ال فی  الدنيا و ال ف
ــة» اصالً  ــی اليقظ ــوم وال ف الن
ــود. اينکه  ذات خدا ديده نمی ش
بگويی در جايی ديدم يعنی چه؟ 
ــا گفتيم در عالم  پس اين که م
ــطه بودند  ــا برای ما واس ذر انبي
ولی خودشان خدا را بی واسطه 
ــی خداوند متعال  ــناختند، يعن ش
ــیء بخالف  معرفت عقلی و ش
االشياء بودن خود را مستقيما به 
ــه پيغمبر ياد  ــا ياد نداد بلکه ب م
ــر و اهل بيت عليهم  داد و پيغمب
ــالم واسطه در اين تعريف شدند، هم برای مالئکه و هم انسانها  الس

و هم ساير موجودات. 
ــن را مفصل بايد توضيح دهم که بحث ما با تمام اين آقايان  اي
ــای ديگر. بحث در  ــم ذر بوده يا ج ــه معرفت در عال ــت ک اين نيس
ــنخ معرفت است. بحث در اين است که  ــت. بحث در س موطن نيس
ــتدالل از مخلوق به خالق)، در هيچ  ــتدالل عقلی (اس خدا بدون اس
عالمی پيدا نمی شود. چون الزمه اش ترکب ذات خدا و محدود بودن 

ــت. بحث در اين است؛ نه اينکه ما از عالم ذر  و ملموس بودنش اس
غافل باشيم. علما و فقها و متکلمان از عالم ذر غفلت نداشتند. سنخ 
معرفت خداوند در عالم ذر هم همين معرفت عقلی و استداللی بوده 
ــت در آنجا هم خداوند می فرمايد: «ارسل اليهم رسوال؛ هذا نذير  اس
ــن النذر االولی» چنانکه آيات می گويد، اهل بيت مطلقًا و در همه  م
ــه اهللا عقلی و برهانی و به معنای  ــطه فيضند. حتی معرف عوالم واس
شیء بخالف االشياء را هم ما و مالئکه و ساير موجودات از طريق 

اهل بيت عليهم السالم ياد گرفتيم. 
ــد در مورد «جاء ربک و المالئکه صفا صفا» فرموديد که بايد  بع
ــم. اين توضيح واضحات  ــيم تا حمل بر مجاز کني ــته باش قرينه داش
ــهود و يافتن خدا بدون  ــم، چون رؤيت خدا، و ش ــت. ما می گويي اس
ــر راه ديگری مثل  ــتدالل عقلی بر ذات احديت و از ه ــطه اس واس
ــن که در اين صورت بايد خدا  ــت؛ چه اي معاينه و وجدان، محال اس
ــد و راه ديگری  ــد و يا جزئی از حاالت وجودی من باش ــم باش جس
ــس قرينه ای وجود دارد که مقصود از اين ايات  ــر از اين ندارد. پ غي
ــات را علمای ما ديدند  ــت. همه اين رواي ــات چيز ديگری اس و رواي
ــما  ــت. ش ــل کردند، چون قرائنش برای آنها واضح بوده اس و تأوي
ــت.  ــت. زياد بودن که قرينه نيس می گوييد، روايات ما خيلی زياد اس
زياد يا کم بودن ربطی به داللت ندارد. آيات قرآنی که موهم جبر و 
تشبيه هم هست خيلی زياد است. مهم اين است که استدالل عقلی 

بر خالف ظاهر آن وجود داشته باشد. 
ــپس فرموديد که «حضرت امير می فرمايند "ما کنت اعبد ربا  س
ــخن می فرمايند آن  ــه حضرت از آن س ــن مرتبه ک ــم اره..." در اي ل
ــت از بين می رود!» بحث ما همين  تحيری که در معرفت عقلی هس
ــما ما دو راه برای خداشناسی داريم. مثال  ــت. پس بنا به نظر ش اس
ــته ايم امام صادق عليه السالم به ما می فرمايند، کافر  ما اينجا نشس
ــياء.  ــیء بخالف االش ــرک نباش بدان که تو خالقی داری، ش و مش
ــت و ودود است و کريم است و مجيب است و در اضطرار  رحيم اس
ــو را راهنمايی می کند. من يک تحيری در ذات خدا دارم و هر چه  ت
ــت، می گويد اصالً از کيفيتش سئوال نکن.  می گويم ذات خدا چيس
مگر وقتی من دعا می خوانم، يک کمی از تحير در کيفيت ذات خدا 
ــه در نماز و چه در حج و  ــت چه در دعا و چ ــی آيم؟  محال اس درم
ــر جای خودش  ــود. تحير در ذات خدا س ... تحير در ذات خدا کم ش
ــت. البته قرب به معنای يافتن الطاف خداوند و  از حالت غفلت  هس
ــود، و به تعبير آن  ــد در قلوبمان زنده ش ــرون بياييم و ياد خداون بي
روايت، به حقايق ايمان، توجه به خداوند پيدا کنيم و حالمان عوض 
ــود، مساله ديگری است ولی اينکه تحير در ذات خدا از بين برود  ش

اصال چنين نيست، سبحان اهللا.
بحث در همين است. لذا تمام کسانی که قائل به معرفت فطری 
هستند، تحير را مطلقًا نابود می دانند. من حرف های آنها را می آورم. 
ــت و من با  آنها می گويند، معرفت فطری يعنی خود خدا در من هس
ــتم و او را وجدان می کنم. من خودش را پيدا کرده ام. اصالً  او هس
ــت و در علم حضوری تحير  ــت؟ اينجا علم حضوری اس تحير چيس

 ميالنـى: مـا مى گوييـم 
اسـت؛  معقـول  چطـور 
خـدا  مى گوييـد  شـما 
خودش اين كار را كرده 
است. مگر ما از فاعلش 
سئوال كرديم؟ مثل اين 
اسـت كه من بگويم دو 
دو تا شش تا غلط است 
نمى شـود  مثلـث  يـا  و 
خدا  مربع باشد. بگوييد 

خودش كشيده است!
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ــت. لذا کسانی که مبانی اينها  معنا ندارد. تحير مال علم حصولی اس
ــما  ــنخ می دانند. اينکه ش را خوب فهميده اند، مطلقا معرفت را دو س
ــت و از اين  می فرماييد: (ما هم می گوييم تا اينجا معرفت عقلی اس
به بعد معرفت فطری) اصالً اين دو سنخ قابل جمع نيستند. کسانی 
ــح کرده اند که معرفت  ــا را خوب فهميده اند، تصري که اين حرف ه
ــی ندارد و خدای واقعی را نشان نمی دهد.  ــتداللی و عقلی ارزش اس
سپس می گويند، در معرفت فطری هم چون معرفت از طريق شهود 
ــت، پس تحير معنا ندارد.  ــطه ای در کار نيس ــت و واس و وجدان اس
ولی حضرت عالی در کتابتان اين دو را با هم جمع کرده ايد. يک جا 
اشکال می کنيد و می گوييد البته معرفت عقلی ابهاماتی دارد. خدای 
ــات می کند. اگر  ــان نمی دهد ولی يک چيزی را اثب ــخصی را نش ش
ــات می کند، يا صد در صد اثبات می کند و يا نمی کند اگر صد در  اثب
صد اثبات می کند خوب اگر به وسيله معرفت فطری هر قدر هم که 
خدا را بشناسی از صد در صد که باالتر نمی رود. اگر خدای شخصی 
ــت همانطور  ــالً خدا را اثبات نکرده اس ــات نمی کند، پس اص را اثب
ــما به اين صراحت  ــه در مثال هايتان هم می گوييد. (البته خود ش ک
ــاختمان مهندسی  نگفته ايد) می گوييد وقتی ما می فهميم که اين س
ــه زن بود يا مرد. جوان  ــم ک دارد. من که مهندس آن را نمی شناس
ــخص او را  ــوم ش بود يا پير؛ ولی وقتی با خود مهندس مواجه می ش
ــم! مگر خدا مثل مهندس است، و يا اين که جسم است؟!  می شناس
ــتداللی اصال ابهامی نيست  مضافا بر اين که در معرفت عقلی و اس
ــه اين که مهندس  ــخصی خارجی را ثابت می کند چ ــرا خدای ش زي
ــاختمان پی به مهندس ببرم  ــبيه دارد لذا وقتی با ديدن س نظير و ش
ــود، ولی خداوند شيئی است که  معرفت کامل او برايم حاصل نمی ش
ــیء  ــه جزء دارد و نه کل دارد و نه زمان دارد و نه مکان دارد و ش ن
بخالف االشياء است لذا نمی تواند دو تا باشد و شبيه و نظير داشتن 
ــنخ معرفت خدای شخصی را به  ــت لذا اين س برای او ذاتا محال اس

ما نشان می دهد. 
ــفينه نه سند دارد و  ــفينه را که فرموديد، روايت س  اما روايت س
نه داللت. ما روايت سفينه را قبول نداريم و مدرکی ندارد. اين همه 
ــتند و در اصول کافی  آيات و رواياتی که صريح در اين مطالب هس
ــن برقی و توحيد صدوق را  کنار بگذاريد و به يک روايتی  و محاس
ــکری آمده است که علمای ما عمومًا  ــير امام حسن عس که در تفس
ــت. مضافًا  ــتناد کنيد، منطقی نيس ــاب را معتبر نمی دانند، اس آن کت
ــی»، [آيا در آن جا قلبت  ــرت فرمودند «آن را که می ياب اينکه حض
ــياء قادر است تو را از گرفتاريت  ــيئی از اش به اين تعلق گرفت که ش
ــت که آن را که در وجود خودت  ــد] بله معنايش اين اس نجات بخش
ــناخته ای و می يابی. همان  ــی اما او را از يک طريق عقلی ش می ياب
را که از طريق عقلی قبول داری. به استناد چی؟ به استناد اينکه در 
ــتدالل عقلی، خدا را به تويی  عالم ذر، پيغمبر و امامان از طريق اس
ــينی معرفی کردند و اين يقين و معرفت در  ــتی می نش که توی کش
ــت. وقتی هم که يادت می رود اما باز در حالت باساء و  وجود تو هس
ــتی به همان استناد می کنی. در  ضراء او را به ياد می اوری و در کش

ــنخ معرفت  ــنخ جديدی غير از س کجای روايت آمده که اين يک س
ــت؟ اکثر رواياتی را که اين آقايان به آن استدالل می کنند  عقلی اس
از جمله همين روايت و چند تای ديگری را که من می آورم و مبنای 

ــت، رواياتی  ــای اينهاس حرف ه
مجعول است. نه اينکه احتمال 
جعل بدهيم. واقعا مجعول است. 
ــای عرفه که  ــه دع ــل دنبال مث
ــان در کتابشان آورده  خود ايش
ــی بعدت....  ــد. متی غبت، مت ان
ــت که  اينها همان چيزهايی اس
ــد. وقتی  ــت کردن صوفيه درس
هم که می خواهند عقايدشان را 
دليل مبنايی برايش پيدا کنند، از 
ــتفاده می کنند  همان داليلی اس
ــرای صوفيه بوده  که صريحًا ب
ــد آنها منطبق  ــت و بر عقاي اس
ــت و با عقايد شيعه جور در  اس
ــا حديث «ليس العلم  نمی آيد. ي
ــل هو نور يقذفه  بکثرة التعلم ب
ــاء» اينها  ــی قلب من يش اهللا ف
ــه در متون ما  ــت ک رواياتی اس
ــت. اينها هفتصد سال بعد  نيس
ــده است. کی  ــالم پيدا ش از اس
پيدا کرده؟ يک بصری که وجود 
خارجی نداشته است. اينها برای 
ــود از  ــای باطل خ ــات مدع اثب

چيزهايی استفاده می کنند که متاسفانه خودش محل اشکال است.
ــت ما هم همين را گفتيم هميشه   اما اين که گفتيد: (تحير هس
ــما اين  ــت) بايد عرض کنم که يکی از اختالفات ما با ش تحير هس
است که شما می خواهيد تحير را از بين ببريد و لو يک درصد باشد. 
ــت. شما می گوييد مقداری از تحير بايد از بين برود. در  اين غلط اس
ــی که در ذات خودش شیء را می يابد ـ که بر اساس  حالی که کس
ــت ـ ، پس اينکه کمی از تحير از بين برود يعنی چه؟  مبانی شماس
ــزرگان اين مکتب هم  ــد. لذا ب ــه تحير بايد کالً از بين رفته باش بلک
همه شان می گويند تحير در اينجا مطلقا از بين می رود و موضوعيت 
ندارد. فرموديد من نگفتم طريق استدالل عقلی ابهام دارد و به درد 
ــما می گوييد خداشناسی عقلی، کلی و مفهومی است.  نمی خورد. ش
ــا تکرار کرده ايد. من عبارت های  ــما در کتاب هايتان باره اين را ش
ــام اثبات به درد می خورد. از  ــما را می آورم. البته می گوييد، در مق ش
يک طرف می گوييد خدا شناسی عقلی کلی و مفهومی است و خدای 
ــان نمی دهد، ولی در جای ديگر می گوييد خدا را اثبات  واقعی را نش
ــانی که بزرگان  ــت، لذا عرض کردم کس می کند. اين که تناقض اس
ــه معرفت عقلی اصال به  ــان تصريح کرده اند ک اين مکتبند همه ش

 ميالنـى: شـما در كتاب 
هايتـــان فــرموديـد، 
اسـتدالل عقلـى تحيـر 
مى آورد. مـا بايد از اين 
مـن  شـويم!  رد  تحيـر 
از  مى خواهـم  چطـور 
رد  خـدا  ذات  در  تحيـر 
شوم؟ اين گفته شما كه 
معرفت قلبى و شهودى 
تحير مـا را در ذات خدا 
از بيـن مى بـرد، خـالف 
قاعـده و خالف ضرورت 
عقل و شـرع اسـت. ما 
هميشـه در ذات احديت 
و  ازالً  هسـتيم  متحيـر 
ابداً، ابتدائاً و انتهائاً.   ما 
فقط خـدا را عقال اثبات 
معرفته  «كمال  مى كنيم: 

التصديق به». 
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ــکل دارد کفر و  ــوری و تصديقی مش ــورد و معرفت تص درد نمی خ
ــم  ــفه بحث می کنيم، دو قس ــت! وقتی ما با فالس الحاد و زندقه اس
ــتند. يک قسم آنها صريحًا حرف های وحدت وجودی را می زنند  هس
ــم  و به ان تصريح می کنند که با آنها راحت بحث می کنيم. يک قس
ــی خدا همه چيز  ــت ول ــم می گويند وحدت وجود خيلی خوب اس ه
ــفه را  ــت! من می گويم اگر مبانی حرف های فالس را خلق کرده اس
ــت گرفته ای، پس به دنبالش هم بايد بگويی که خدا چيزی را  درس
ــت. در  ــت. کارهای حضرت عالی هم همين طور اس خلق نکرده اس
ــن کتاب، در يک جا آنچنان از معرفت عقلی دفاع کرديد که نه  همي
ــت کرده است  ــت و نه خدای کلی و مفهومی درس ابهامی در آن اس
ــت است. ولی  و کامالً هم درس
ــه می خواهيد  ــی ديگر ک در جاي
ــان کنيد،  ــت فطری را بي معرف
اين اشکاالت را می کنيد که نه، 
ــی ابهام دارد و  اين معرفت عقل
اين خداشناسی کلی و مفهومی 
ــت و نتيجه اش خداشناسی  اس
اثباتی است و خداشناسی اثباتی 
ــت. چرا  ــفه يونان اس مال فلس
ــفه  عقايد متکلمين را به  فالس
يونان نسبت می دهيد و به اسم 

ايشان رد می کنيد؟
ــه ای که فرموديد فعل  نکت
ــی چه؟  ــدارد. يعن ــدا کيف ن خ
ــما فکر کرديد فعل خدا کيف  ش
ــدا اگر خودش را  ندارد، يعنی خ
ساندويچ کرد و داد من خوردم، 
ــدارد؟ اين که  ــت ن ــن کيفي اي
کيفيت دار است. فعل خدا کيف 
ندارد يعنی اينکه فعل ما کيفيت 
ــود من کيفيت  ــام و قع دارد، قي
ــل خدا کيفيت ندارد. به  دارد، فع
اين معنی که خدا  وقتی چيزی 
را خلق می کند، نگوييد خدا چه 
ــش در آورد يا از توی آن جيبش درآورد.  ــرد؟ از توی اين جيب کار ک
ــه. «انما امره ان  ــا قوس صعود و نزول آمد. ن ــد يا ب مثل فنر باز ش
ــیء کن فيکون» فعل خدا کيف ندارد يعنی اين. نه اينکه  يقول لش
ــردم، مثل دکتری که  ــدا را ديدم و مخاطبه و معاينه ک ــن خود خ م
ــه می کند! ذات خدا را معاينه می کند يعنی چه؟ اين بزرگواران  معاين
کيف نداشتن را هم غلط معنا می کنند. شما با يک روايت می خواهيد 
همه اصول اعتقادات را تخريب کنيد؟ يک روايت داريم که می گويد 
ــنگی دارد. بر فرض هم  «فعل اهللا ال کيف له» که معنای خيلی قش
که معنايش منتهی به اين استنباط می شد، همه ادله را به خاطر اين 

يک روايت کنار می گذاريد؟
برنجکار: من فکر می کنم در هر مناظره ای، وقتی ما در اول 
ــيم.  بحث توافقی کرديم، از نظر اخالقی بايد به توافقمان پايبند باش
ــم. مطلب ديگری که ما بر آن  ــع به وقت توافق کرده بودي اول راج
ــن بود که فقط و فقط از عرايض و کتاب های  توافق کرده بوديم اي
ــات کنند،  ــرف خود را اثب ــرای اينکه ح ــان ب ــده نقل کنيد. ايش بن
ــا کردند که ديگران  ــران را هم قاطی حرف های م ــای ديگ حرف ه
ــم کردند. يعنی حرف های  ــن را گفتند و حتی انگيزه يابی ه ــم اي ه
ــران را که قرار بود نياورند و فقط ادعای بنده و کتاب های بنده  ديگ
ــران و حتی انگيزه های  ــد، ديديم که گفته های ديگ مورد بحث باش

آنان را هم گفتند.
ــان در اين قسمت  ــروع می کنم. باز هم ايش  به هر حال من ش
ــا دليل و قرينه  ــد و فقط گفتند صد ت ــا را تکرار کردن ــان ادعاه هم
ــه. گفتند ما داليل  ــد و نه يک قرين ــه يک دليل آوردن ــا ن آوردم، ام
ــل زيادی آورديم که  ــود. دالي زيادی آورديم که مثلث مربع نمی ش
ــما يک دليل هم نياورديد. يعنی اصالً  ــاندويچ نمی شود و ش خدا س
نيازی به دليل آوردن ندارد. اينکه مربع مثلث نمی شود بديهی است. 
صحبت ما اين است که، اينکه خدا خودش را معرفی کند، کجايش 
محال است؟ شما ادعای قبلی را به عنوان دليل تکرار کرديد. گفتيد 
ــم ديده می شود. بحث ما ديدن با چشم نيست. بله، جسم  چون جس
ــود. اما ما که اول گفتيم، منظور از رؤيت،  ــم ديده می ش فقط با چش
رؤيت قلبی است. شما اثبات نکرديد و يک دليل هم نياورديد. ادعا را 
چند بار تکرار کرديد. من فکر می کنم اگر کسی هزار بار هم ادعای 
ــود مثل اينکه  خودش را تکرار کند، مجموعش يک دليل هم نمی ش
ــت. بله ما قبول داريم  ــزار تا صفر را کنار هم بگذاريد که هيچ اس ه
مثلث مربع نمی شود. اما قبول نداريم که ما اگر معرفت قلبی داشته 
ــت که مثلث مربع می شود. چرا؟ اين که فقط و  ــيم مثل اين اس باش
فقط شناخت قلبی مختص محسوسات است. اين را ما قبول نداريم. 
ــناخت قلبی در مورد  ــات ندارد. ش ــناخت قلبی ربطی به محسوس ش
ــناخت قلبی نداريم.  ــت. اصالً ما به محسوسات ش محسوسات نيس
شناخت قلبی نوع ديگری از معرفت است. ما به محسوسات شناخت 
حسی داريم. فرموديد معرفت قلبی هم اثبات خداست. چرا، چون به 
طريق اولی آن را دارد. اينکه اگر کسی به طريق اولی خدا را شهود 

کند پس البد خدا را اثبات کرده و او را قبول دارد که حرف نشد.
ــا می گوييم، چون اين فعل   ــت. يک موقع م  اينجا دو بحث اس
ــت. خدا را از طريق مخلوق اثبات می کنيم.  وجود دارد پس خدا هس
ــن. من در اول بحث هم در ادعا  ــی ما می گوييم اثبات، يعنی اي وقت
ــما چيزی را با چيز ديگری  اين را توضيح دادم. اثبات يعنی اينکه ش
اثبات می کنيد. هيچ وقت شما وقتی اين فرش را می بينيد نمی گوييد 
ــن فرش را ديدم.  ــت. می گوييد م ــن را اثبات کردم. اين غلط اس اي
ــی  اما وقتی از مطلب ديگری پی می بريم که البد در آن اتاق فرش
هست. می گوييم من فرش را از اين راه اثبات کردم. بنابراين معنای 
ــت. ما بايد مفاهيم را درست به کار ببريم. ما هيچ  ــن اس اثبات روش

حضـرت  از  برنجـكار: 
امير عليه السالم روايت 
ديگرى را نيز نقل كردند 
كه «لـم يكن طريق الى 
اثبات الصانع اال العقل» 
ما هم قبول داريم و صد 
در صد روشـن است كه 
عقل  خـدا  اثبات  بـراى 
الزم اسـت امـا معرفت 
قلبى كـه خـدا را اثبات 
از  خـارج  و  نمى كنـد 
بحث اثبات است. و بعد 
فرمودند كه با عقل فقط 
مى توانيم خـدا را اثبات 
كنيم و نمى توانيم شهود 
روشـن  هم  اين  كنيـم. 
است. با قواى بشرى ما 
كنيم  شـهود  نمى توانيم 
مگر خـود خدا اين را به 

ما بدهد. 
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ــت چيزی را که با حس می بينيم، مثال وقتی ما آتش را می بينيم  وق
نمی گوييم آتش را اثبات کردم، ميگويم من آتش را ديدم. اما وقتی 
ــی هست، می گوييم آتش را با  دود را می بينيم و می گوييم البد آتش
دود اثبات کردم. اين روشن است. خواهش می کنم مفاهيم را جابجا 
ــی خدمت امام آمد و گفت خدا  نکنيد.  مطالبی را که فرموديد، کس
ــان بدهد و حضرت فرمودند نمی شود. تمام اين  خودش را به من نش
ــت. اين مطلب در بين اهل سنت  ــی اس روايات راجع به رؤيت حس
ــت که می آمدند و از ائمه  مطرح بود. در روايات هم فراوان آمده اس
ــم  ــت که خداوند با چش ــيدند؛ ائمه هم می گفتند محال اس می پرس
ــه روايت هم نداريم  ــت و نيازی ب ــود. در قرآن هم آمده اس ديده ش
ــی». اتفاقًا بسياری از علما به خاطر اينکه همين  «لن ترانی يا موس
ــان کردند که تا رؤيت می گوييم ذهنشان به  ــوء برداشتی که ايش س
سمت رؤيت حسی می رود، وارد اين بحث نشدند. مثل شيخ صدوق 
ــت. من از  ــه روايات فراوانی در مورد رؤيت هس ــح می کند ک تصري
خوف اينکه عده ای تصور کنند و به تشبيه برسند و فکر کنند رؤيت 
حسی است، نمی آورم. به خاطر همين افرادی  که تا می گفتی رؤيت، 
ــود. نخير.  ــت که خدا ديده می ش فورًا می گفتند پس منظور اين اس
ــت که خدا  ــت. اين يک معرفت قلبی اس اصالً منظور آن رؤيت نيس

خودش را مستقيمًا معرفی کرده است.
ــرف را می زنند. اتفاقًا نه  ــفه و عرفا اين ح ــما فرموديد فالس ش
ــوف بما هو  ــت کنند، يک فيلس ــد صحبت از رؤي ــفه می توانن فالس
فيلسوف، نه عارف، چرا؟ چون فلسفه با عقل به سراغ حقايق می رود. 
ــل مفاهيم کلی را درک  ــان هم در تعريف عقل گفته اند، عق خودش
می کند. در مورد خدا هم فالسفه می گويند، ما مفهوم واجب الوجود 
را تصور می کنيم و بعد با برهان وجوب و امکان، اثبات می کنيم که 
اين مفهوم در خارج مصداق دارد. بعد برهان توحيد می آورند و اثبات 
می کنند که اين مصداق يکی است. فلسفه با مفاهيم سر و کار دارد. 
ــهود  ــفه نمی تواند صحبت از رؤيت کند. نمی تواند صحبت از ش فلس
ــود شهود واقعيت کرد. ابزار فيلسوف  واقعيت کند. با عقل که نمی ش
ــی که آنها از عقل دارند و  ــت، بخصوص با توجه به  تعريف عقل اس
ــت. بنابراين خدا را هم تحت  ــد عقل قوه مدرک کليات اس می گوين
مفهوم کلی واجب الوجود، تحت مفهوم کلی عالم، تحت مفهوم کلی 
ــادر و الی آخر تصور می کنند و اثبات می کنند که در خارج مصداق  ق
دارد. بنابراين معرفت  قلبی مختص اهل بيت است و غير اهل بيت 

احدی اين را نگفته است. 
ــه مقام ذات، مقام  ــم تصريح کرده اند به اينک ــا عرفا. عرفا ه ام
ــت، مقام هويت غيبی که از او تعبير به ذات  ــرط مقسمی اس ال بش
ــناخته نمی شود. ما از مرحله تجلی به بعد را می شناسيم.  می کنند، ش
ــاس مبنای وحدت وجود، می گويند ذات  بگذريم از اينکه آنها بر اس
ــت. مبنای آنها را کنار بگذاريم. ولی در مقام  در عالم تجلی کرده اس
ــات دارد. ما  ــک مرحله ذات و تجلي ــدا می گويند، خدا ي ــث از خ بح
تجليات را می بينيم. در مورد ذات عنقا نصيب کس نشود دام باز گير. 
ــم له و ال رسم له. دست عارفان از آن کوتاه است. بگذريم از  ال اس

اينکه آنها بر اساس وحدت وجود می گويند، هر شيئی خداست. چون 
وجود يکی بيشتر نيست، آن بحث ديگری است. 

ــای مختص اهل  ــی از آموزه ه ــت قلبی خدا يک ــن رؤي بنابراي
ــفينه به  ــت که ما اين را از روايت س ــت و اين طور هم نيس بيت اس
ــت آورده باشيم. رواياتی که من نقل کردم اکثرًا از اصول کافی  دس
ــير امام  ــود. فقط يکی از آنها از تفس ــد صدوق ب ــن و توحي و محاس
عسکری عليه السالم بود. اين روايات متواتر است. شما می فرماييد، 
در اين مورد آقايان! رواياتی را می آورند که مال صوفيه است و سند 
ــل می کند که عالمه  ــزرگ در کتاب الذريعه نق ــدارد. مرحوم آقا ب ن
امينی کتابی نوشته است و ۱۳۰ روايت عالم ذر را که در آن معرفت 
ــده است، بررسی سندی کرده و اثبات کرده است که  فطری بيان ش
ــند،  ــله س ــت. يعنی کليه سلس چهل تا از آنها صحيح اصطالحی اس
ــت. من خودم در مؤسسه ای ۱۰۰ تا از اين رواياتی  عدل  امامی اس
را که ايشان می گويد صوفيه نقل کردند و سند ندارد بررسی سندی 

ــه ۳۴ تای  ــد ک کردم. معلوم ش
ــت. يعنی چی  ــا صحيح اس آنه
ــه نقل کرده  ــه اينها را صوفي ک
اند. کلينی صوفی است؟ صدوق 
ــی صوفی  ــت؟ برق ــی اس صوف
ــی صوفی است؟  ــت؟ عياش اس
ــی صوفی است؟  عالمه مجلس
ــيخ صدوق که در اعتقادات،  ش
ــم ذر را بيان کرده  ــات عال رواي
ــت؟ اينجوری بحث  صوفی اس
نکنيد. اينها خالف تقوا و اصول 
ــما نظريه را نقد کنيد.  است. ش
ــد. اين روايات  دليل ارائه بدهي
ــا، در  ــب معتبر م ــه کت در هم
ــيخ صدوق  کتب اربعه، کتب ش
ــت. حدود  و عالمه هم آمده اس
ــن روايات صحيح  ــوم اي يک س

ــندی که عالمه امينی کرده است از  ــت. هم بر اساس بررسی س اس
ــی ای که خود بنده کردم  ــاس بررس ۱۳۰ تا ۴۰ تای آن و هم بر اس
ــوم اين روايات صحيح است. اصالً در بحث  از ۱۰۰ تا ۳۴ تا. يک س
ــود. من در کتاب مبانی خداشناسی و  ــند نگاه نمی ش تواتر که به س
ــت فطری حدود ۲۰۰ روايت را فقط از بحار االنوار آدرس داده  معرف
ــت.  ام. اکثر اينها هم در کتب اربعه و در کتب معتبر اماميه آمده اس
ــا را بزنند. اينها معارف  ــد که اين حرف ه اصالً عقل صوفيه نمی رس
ــرای افراد خاص گفته اند. به ابوبصير  ــت. ائمه هم اينها را ب برتر اس
ــت کنند،  ــوء برداش و زراره گفتند. اگر خوف اين نبود که عده ای س
ــيد. چنانکه در آيات  ــن روايات از ۲۰۰ و ۳۰۰ به چند هزار می رس اي
ــاره شده است. چنانکه  ــاس تفسير روايات به آن اش متعددی بر اس
علمای بزرگ هم گفتند که ما اينها را نمی آوريم و تازه اينقدر آورده 

بگوييم  اگـر  برنجـكار: 
خـدا خـودش را معرفى 
كـرده، هيچ منـع عقلى 
وجود نـدارد. به اجتماع 
نقيضين هم نمى رسـيم. 
كيفيت  هـم  خـدا  فعـل 
ندارد و مـا آن كيفيت را 
هم نمى دانيـم. فقط اثر 
آن را مى بينيـم. اثـر آن 
هم اين است كه خدا را 
وجدان مى كنيم  و بدون 
اينكه به افعال خدا توجه 

كنيم، شناختى داريم. 
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ــت نشود. اگر بخواهيم اينطور  ــوء برداش اند. گفتند از خوف اينکه س
برخورد کنيم چيزی از معارف اهل بيت نمی ماند. 

بعد فرمودند من وجدان نمی کنم. خب شما را به خير و ما را به 
ــما هم وجدان نمی کنيد. معلوم می شود شما با  سالمت. فرموديد ش
ــوری داريد و می يابيد که من  ــود من متحديد و به من علم حض وج
ــدان نمی کنم. اگر بخواهيم اينجور بحث کنيم، من هم می گويم  وج
ــما می گوييد من وجدان نمی کنم، من  ــما هم وجدان می کنيد. ش ش
هم می گويم شما وجدان می کنيد. اين که بحث نشد. شما می گوييد 
ما در نماز استدالل می کنيم. بسيار خوب. ما اينجا صحبت می کنيم 
ــط بحث قضاوت  ــه مردم بخوانند و قضاوت کنند. ما که نبايد وس ک
ــای کميل می خوانند، وقتی  ــم. ما از مردم می خواهيم وقتی دع کني
ــد، وقتی  ــای ندبه می خوانن دع
ــلول و جوشن کبير و  دعای مش
ابوحمزه ثمالی می خوانند، وقتی 
ــان  خودش به  می خوانند،  ــاز  نم
ــد، آن موقع  مراجعه کنند ببينن
استدالل می کنند يا اينکه واقعًا 

خدا را می يابند.
فرمودند، معلوم است که ما 
ــديم. به نظر  متوجه موضوع نش
ــوا نرخ تعيين  ــط دع من، ما وس
ــا  ــم خواننده ه ــم و بگذاري نکني
بگويند کی متوجه هست و کی 
متوجه نيست. ما ادعا و دليلمان 
ــث هايی مثل  ــم . بح را بگويي
ــت  اينها را تکرار نکنيم بهتر اس
ــعور خواننده ها  ــه فهم و ش و ب
واگذار کنيم. اما اينکه فرموديد 
به پيغمبر معرفت بدون واسطه 
ــان اين است  دادند، يا منظورش
ــه پيغمبر در مورد  ــه خداوند ب ک
خدا معرفتی از خودش مستقيمًا 
ــت، يا منظور اين است  داده اس
ــت برو  ــه پيغمبر گفته اس که ب
ــدگان از مخلوقات  ــرای بن و ب
استدالل کن. ما هر دو حالت را می گوييم و نسبت نمی دهيم؛ چون 
ــا موهم معنای  ــن معنا بود و بعضی ه ــی از عبارت ها موهم اي بعض
ــت ولی چون بيان  ــان نيس اول. گرچه موضوع بحث ما نظريه ايش
ــت که خداوند  ــما اين اس فرمودند من عرض می کنم. اگر منظور ش
ــتقيمًا کاری کرد که پيغمبر او را شهود کند، که همان ادعای ما  مس
ــرف ما را قبول کرده ايد.  ــد. در يک مورد هم بپذيريد، ح را پذيرفتي
ــت که خداوند به پيغمبر راهنمايی کرد که او  اگر منظورتان اين اس
ــتدالل کند و خدا را اثبات  ــمان ها و زمين اس با عقل خودش از آس

ــطه نمی گويند. نمی گويند به پيغمبر  ــد، به اين معرفت بدون واس کن
معرفت بدون واسطه دادند. شما در اينجا لفظ خوبی را به کار نبرديد. 
ــر بود اين توضيح را می داديد که خداوند اول به پيامبر تعليم داد  بهت
ــتدالل کند و خدا را اثبات کند.  ــمان ها و زمين اس که چگونه به آس
ــتی است و اشکالی هم  پيامبران هم به ما ياد دادند. اين حرف درس
ــت است و ربطی هم به بحث  ندارد. اين حرف در جای خودش درس
معرفت فطری ندارد. همانطور که ما معرفت فطری را بيان می کنيم، 
ــت عقلی را هم قبول داريم. آن را هم معتبر می دانيم و اينطور  معرف
نيست که بگوييم آن معرفت بی خود است. فرموديد که شما گفتيد 
ــت. گفتيد اين اثبات  ــت بی خود اس اين  معرفت چون مفهومی اس
ــت؟ نه. اتفاقًا  ــات وجود خدا چيز کمی اس ــت. مگر اثب وجود خداس
ــت و اثبات وجود خدا هم در جای  ــمند اس معرفت عقلی خيلی ارزش

خودش محترم است اما اصالً با معرفت قلبی قابل مقايسه نيست.
ــدا کيفيت ندارد و بحث تحير  ــما می گوييد فعل خ  اما اينکه ش
ــما علم حضوری به خدا پيدا کرديد، يعنی  را مطرح کرديد، وقتی ش
ــر هم از بين  ــديد، تحي ــديد. وقتی با خدا متحد ش ــا خدا متحد ش ب
ــان اين بود. بنابراين  ــی رود. آنهايی هم که اين را گفتند، منظورش م
ــيد که بگوييد تحير از بين می رود. من فکر  ــته باش هيچ ابايی نداش
ــئله اصلی همين جاست. شما هنوز هم که هنوز است و  می کنم مس
عليرغم اينکه می گوييد من مخالف فلسفه هستم، بر اساس مفاهيم 
ــفی فکر می کنيد. لذا وقتی ما می گوييم خدا را شهود می کنيم،  فلس
ــفه معنا می کنيد و می گوييد علم  ــتگاه فلس اين را می بريد و در دس
حضوری يعنی اتحاد عالم و معلوم. البته آنها در تعريف می گويند که 
ــطه. اما وقتی در مورد انسان توضيح  علم حضوری يعنی بدون واس
ــودش و حاالت خودش علم  ــان فقط به خ می دهند، می گويند انس
حضوری دارد. به خارج از خودش علم حضوری ندارد. لذا وقتی شما 
ــهود و معاينه و  ــه روايات مراجعه می کنيد و می بينيد صحبت از ش ب
ــت، می گوييد که اينجا منظور اتحاد است، در حالی که در  رؤيت اس
ــت که اتحاد محال است و از جوهريت  ــده اس روايتی ديگر گفته ش
ــت. پس ما  ــت و تباين بين خالق و مخلوق اس خدا چيزی در ما نيس

بايد اينها را حمل بر مجاز کنيم. 
ــل بر مجاز می کنيد؟  ــما اين همه آيات و روايات را حم چرا ش
ــفی می فهميد. يعنی  ــاس مفاهيم فلس چون مفاهيم روايی را بر اس
ــتيد بگوييد علم حضوری دو جور است. يک وقت  ــما حاضر نيس ش
اتحادی است و يک وقت هم غير اتحادی. ما در همه کتاب هايمان 
ــه تباين خالق و مخلوق  ــت بلک تصريح کرديم که اينجا اتحاد نيس
ــت. خدا خودش را معرفی می کند و ما هم نمی دانيم چگونه اين  اس
ــدارد. اگر روايت هم نمی گفت،  ــد. فعل خدا هم کيف ن کار را می کن
ــت.  ــت. روايات متعددی اس ــالً کيف ندارد. يک روايت هم نيس عق
ــم. اگر هيچ روايتی هم نبود  ــر يک روايت هم بود قبول می کردي اگ
ــت. فعل خدا کيف ندارد. چرا؟  ــتيم. چون مطلب عقلی اس قبول داش
ــت نه آن  ــت. مال اين طرف قضيه اس چون کيف مال مخلوقات اس
ــت. البته مخلوق کيف دارد. ما يک وقت  طرف که به خدا مربوط اس

كـه  ايـن  برنجـكار:   
فرمودنـد مـن گفتـه ام 
معرفت عقلى ابهام دارد 
و بـه درد نمى خورد، من 
چنيـن چيـزى را نگفته 
ام. مـن گفته ام معرفت 
عقلى وجود خدا را اثبات 
مى كنـد. معرفت به خدا 
خداست.  اثبات  نيست. 
شما هم كه قبول داريد، 
عقل اثبات وجود خدا را 
مى كند و از حضرت امير 
هم نقل كرديد كه از آن 
چهار قسـم معرفت هم 
كـه مربـوط بـه معرفت 
فقـط  اسـت،  عقلـى 
اثبات  فرمـود  حضـرت 
وجـود خدا. ما هم همين 
را گفتيم. نگفتيم اين به 

درد نمى خورد.
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ــل به لحاظ خدا و يک وقت هم فعل به لحاظ مخلوق  می گوييم فع
ــف ندارد. عقالً هم  ــل کيف دارد اما آن اولی کي ــم. اين فع می گويي
ــال هم فکر کنيد کيفی نمی توانيد برای آن  ــما هزار س ندارد. اگر ش
ــت که اين، يک معرفت متعالی  پيدا کنيد. بنابر اين حرف ما اين اس
است و در معارف اهل بيت بيان شده است و اين را بر اساس مفاهيم 
ــاس علم حضوری که فالسفه گفته اند  ــفی نبايد فهميد. بر اس فلس
ــت و نبايد آن را حمل  نبايد فهميد. در نتيجه نبايد آن را محال دانس
ــه در جای خودش  ــت ک ــر مجاز کرد. اين يک معرفت جدايی اس ب

ارزشمند است.
ــفينه هم عرض کردم که آن يک روايت بود،  در مورد روايت س
ــما اگر اين روايت را قبول  ــت. ش روايات متواتر در کتب معتبر هس
ــند هم عرض  ــابه اين را داريم. از نظر س نداريد هزاران روايت مش
ــان بيان کرديم، همه  ــن رواياتی که ما در ابتدای صحبتم کردم، اي
اش در کتب معتبر است و اگر بگوييم۱۰۰ تا روايت داريم، يک سوم 
ــندش صحيح است. اينکه گفتيد تحير بر  اينها يعنی ۳۴ تای آنها س
ــاس اتحاد است، منظور ما اين نيست. اين معرفت ديگری است  اس
ــت. اثبات وجود هم در جای خودش ارزشمند  که خدا به ما داده اس
ــت اما اثبات وجود ربطی به معرفت ندارد. ما يک وقت می گوييم  اس
چيزی را ديدم. يک وقت هم می گوييم از راهی اثبات کردم. اينها دو 
ــت. راجع به اثبات گرايی هم که گفتم، در فلسفه يونان  مقوله جداس
اين مطلب مطرح شد که اگر ما از طريق استدالل های عقلی بتوانيم 
ــتيم اثبات کنيم، رد  خدا را اثبات کنيم قبول می کنيم اما اگر نتوانس
می کنيم. ما گفتيم اينطور نيست. ما در معارف دينی دو جور معرفت 
ــی اثبات کنيم و از  ــتيم از طريق عقل ــم. بنابراين اگر ما نتوانس داري
ــيديم، خدا را انکار نمی کنيم. عکس اين هم  طريق قلبی به خدا رس
ــيد ولی از راه عقلی اثبات  ــت است. اگر کسی از راه قلبی نرس درس
کرد، او هم خدا را قبول می کند. اما در يونان اينطور نيست. در يونان 

هيچ بحثی از معرفت قلبی مطرح نشده است. حرف ما اين بود.
ــان فرمودند خالف اخالق شد، چون قرار بود شما  ميالنی: ايش
ــکال کنيد ولی حرفهای ديگران را پيش کشيديد.  به کلمات من اش
استشهاد به کالم ديگران استدالل من بود نه اشکال به ايشان. من 
نگفتم چرا ديگران اين را گفتند، شما جواب بدهيد. استدالل من بود 
ــن قصه ديگران هم اين را می گويند و اين  ــم کما اينکه در اي و گفت

مؤيد برداشت من از مطلب است. 
ــود و اصالً نيازی به  فرمودند ما هم می دانيم مثلث مربع نمی ش
ــت خدا خودش را  ــما دليل بياوريد که محال اس دليل ندارد ولی ش
ــت؟ اگر منظور اين  ــئوال: منظور از اين معرفی چيس معرفی کند. س
است که همانطور که من (طبق مثال خودتان که توضيح هم داديد) 
ــت،  ــتدالل نمی کنم، اگر اين اس آتش را وجدان می کنم و بر آن اس
ــدان کردن خداوند همان طور  ــن چه دليلی بياورم چه اين که وج م
ــت؟! ولی اگر منظور  که اتش را وجدان می کنيم بديهی البطالن اس
ــکالی دارد، خدا بدون اينکه من استدالل کنم،  اين است که چه اش
خودش را به من معرفی کند؛ يعنی چی که معرفی کند. يعنی ذاتش 

ــکال بر می گردد. چطور ذات خودش  ــان بدهد؟ که اش را به من نش
ــکالی دارد خدا خودش  ــد. اگر می گوييد چه اش ــان ده را به من نش
ــکال اين چيست؟  ــت. اش در دل من بيندازد که من بگويم خدا هس
ــت که اين معرفت ارزش ندارد. چون پشتوانه اش  اشکالش اين اس
ــت. از کجا بدانم که خدا در دل تو انداخته است و شيطان  عقل نيس
ــت؟ اين بحث مهمی است و بايد مفصل توضيح دهم.  نينداخته اس
ــی اثبات عقلی و راه دوم اينکه  ــان می فرمايند دو راه داريم. يک ايش
ــد، من در وجود خودم همين معرفت قلبی  اگر اثبات عقلی هم نباش

ــکالی دارد؟  را بيابم. اين چه اش
ــه اين  ــت ک ــکالش اين اس اش
ــما  معرفت هيچ ارزش ندارد. ش
ــه خدا اين  ــا می گوييد ک از کج
کار را کرده است؟ من می گويم 
ــيطان اين کار را  احتمال دارد ش
ــد. اصالً چيزی اثبات  کرده باش
ــود. اگر قرار باشد غير از  نمی ش
طريق عقلی راهی داشته باشيم، 
اصالً ارزش ندارد. مثل نقاشی. 
ــم، اين  ــس می گيري وقتی عک
عکس ارزش دارد چون واقعيت 
ــی که  ــان می دهد. نقاش را نش
ــی ندارد. اگر کسی نقاشی  ارزش
شتری با هفت سر اژدها کشيد، 
ــی ندارد چون نقاشی  اين ارزش
کشيده است. نقاشی که واقعيت 

ــان نمی دهد. اين بحث خيلی دقيق و مهمی است که مفصل   را نش
ــه بايد راجع به آن صحبت کرد.  بعد فرموديد که شما  يکی دو جلس
ــما  ــکال دارد. ش دليل بياوريد که اگر خدا خودش را معرفی کند اش
ــاندويچ کنم و بخورم اشکال دارد.  دليل بياوريد که اگر من خدا را س
ــم است. من می گويم جسم نيست، ايا بحث تمام  می گوييد آن جس
ــما خودتان می فهميد که جسم است. من می گويم خدا  می شود؟ ش
ــاندويچ کرد و به من داد و من خوردم که اصالً  جوری خودش را س
ــود و فعل اهللا کيف ندارد، ولی  ــمانيتی الزم نبود زيرا فعل اهللا ب جس
واقعًا آن را خوردم و سير هم شدم و وجدان هم کردم. ديگر مطلب 
ــت. اين که مثلث مربع نمی شود،  ــد؟ اين دو دو تا چهار تاس حل ش
ــت. شما  ــت که خدا قابل وجدان و يافت نيس ــن تر از اين نيس روش
همين را تا سی سال ديگر حل کنيد، ما حرفی نداريم.  محال است 

که حل شود. 
ــی چه می گوييد. اشعری ها گفتند خدا کالم  راجع به کالم نفس
نفسی دارد.  علمای ما گفتند اين حرف معقول نيست. در باره جسم 
ال کاالجسام که اشاعره گفتند چه می گوييد؟ وقتی گفتند خدا جسم 
است ولو اين که بگويند ال کاالجسام، حضرت فرمودند: «ويلک اما 
علم ان الجسم ....» شما می گوييد من خدا را وجدان کردم ولی خدا 

 ميالنـى: اگـر مى گوييد 
خدا  دارد  اشـكالى  چـه 
مـن  دل  در  خـودش 
بينـدازد كه مـن بگويم 
اشـكال  هسـت.  خـدا 
اين چيسـت؟ اشكالش 
ايـن  كـه  اسـت  ايـن 
نـدارد.  ارزش  معرفـت 
عقل  اش  پشتوانه  چون 
نيست. از كجا بدانم كه 
خـدا در دل تـو انداخته 
است و شيطان نينداخته 

است؟
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ــور او را وجدان کرديد؟  ــف ندارد. يعنی چه کيف ندارد. پس چط کي
کيفيت الزمه وجدان کردن شماست. شما می فرماييد در آن طرفش 
ــت. ما هم  ــف ندارد، مخلوق مکيف اس ــث نداريم. فعل خدا کي بح
ــما وجدان  ــرف بحث داريم. می گوييم اگر خدا در ذات ش ــن ط از اي
ــود. در اينکه ذات خدا کيف ندارد که مسلم  ــد، خدا مکيف می ش ش
است بحث نداريم. همه می دانند ذات خدا کيف ندارد، در اين شکی 
ــد من ذات خدا را در خودم وجدان کنم، در  ــت. ولی اگر قرار ش نيس
ــده است. علی ای حال شناخت خدا اگر  همين طرف خدا مکيف ش
قرار باشد وجدانی باشد به نحوی که من او را معاينه و مشاهده کنم 

خالصه محسوس و مکيف و مجسم شده است.
 گفتيد ما گفتيم، معرفت قلبی هم به طريق اولی اثبات خداست، 
ــما به استدالل و اشکال ما دقت  پس معرفت قلبی را قبول داريد. ش
نکرديد. ما نگفتيم شما می گوييد من پس از اين که فرش را می بينم 
ــم فرش را اثبات کردم ولی در اين صورت، هم فرش اثبات  می گوي
ــده و هم مالزم با جسميت فرش است لذا کسی هم که می گويد  ش
خدا را شهود کردم اگر چه نمی گويد خدا را اثبات کردم اما به طريق 
ــت که مالزم با  ــت و از طريقی رفته اس ــی اثبات هم نموده اس اول
ــمانيت خداوند است. وقتی شما می گوييد فرش را می بينم پس  جس
ــد. يکی اينکه من دليل عقلی بياورم که  طريق اثبات فرش دو تا ش
فرش وجود دارد. دوم اينکه فرش را نشان بدهم. يعنی در ذات اين 
مسئله دو طريق هست. يکی اينکه استدالل عقلی کنم و دوم اينکه 
ــان  ــم جلويت بگذارم و لو بگويم من که فرش را نش مثل يک جس
ــان دادن  ــرش را اثبات کنم. پس طريق نش ــم نمی خواهم ف می ده
فرش دو تا شد. اگر طريق دوم در خدا هم باشد، از طريقی رفته ايد 
ــميت خداست. بنا بر اين طريق معرفت تنها اثبات  که مالزم با جس

عقلی است و عنوان هم معرفت است نه اثبات.
ــک اثبات و دوم معرفت، لذا  ــا در مورد خدا دو چيز نداريم، ي  م
ــت،  ــد ذاتش چيس فرمود: «وجوده اثباته»، نگفتند حاال که اثبات ش
ــهود کنيد و کسانی که گفتند پس از اثبات  تحير را از بين ببريد و ش
ــهود کنيم خدا را جسم فرض کرده  تحير را از بين ببريم و خدا را ش
اند. لذا فرمود: «کمال معرفته التصديق به»، باالترين مرتبه معرفت 

او همان اثبات اوست. 
ــی  فرموديد رواياتی که نفی رؤيت می کند مربوط به رؤيت حس
ــت که مربوط به رؤيت حسی  ــت. و حال آن که دهها روايت اس اس
ــاهده و معاينه و وصول را  در مورد   ــت و هر گونه رؤيت و مش نيس
ــد نفی می کنند مانند: «ليس برب من طرح تحت البالغ،  ذات خداون
ــد خدا نخواهد بود»؛ «ان اهللا اکبر من  ــی که قابل رسيدن باش کس
ان ينال، خداوند فراتر از اين است که به آن رسيده شود»؛ ذاتی که 
ــت) ايا  ــيدن نيس جزء و کل و زمان و مکان ندارد، ال ينال (قابل رس
اختصاص به جسم دارد؟! می خواهد بفرمايد با چشمم، گوشم، قلبم، 
احساسم، ترسم، بيمم و.... با هر چه می خواهيد بگوييد، قابل وصول 

و نيل نيست. 
ــبهه  ــيخ صدوق به همين جهت که ش ــد علما مانند ش فرمودي

ــًا اينها وارد اين  ــدند. اتفاق ــی پيش نيايد، وارد بحث نش رؤيت حس
جهت بحث شدند و مرحوم کلينی و صدوق هم کتاب هايشان را از 
همين رواياتی که خدا مطلقًا ذاتش از غير طريق عقلی قابل وصول 

نيست واال جسم می شود، پر کرده اند. 
ــما فرموديد نه فالسفه بما هو فالسفه حق دارند اين حرف ها  ش
ــما زديد با عبارات عرفا  ــد و نه عرفا. تمام حرف هايی که ش را بزنن
ــت. چند تا از اينها را برايتان بخوانم؟ اينها هم  ــفه يکی اس و فالس
می گويند خداشناسی مفهومی غلط است. وجود مفهوم ندارد. ما بايد 
ذات خدا را وجدان کنيم. ما خدا را در شهود پيدا می کنيم و اين يک 
معرفت برتر است و ....تمام اينها عبارات عرفاست. يکی دو تا نيست. 

ده ها و صدها عبارت است.
ــه عبارت می خوانم: «به عقيده افلوطين، خدا  در اينجا من دو س
ــت و در عين  را وجود نيز نمی توان گفت زيرا خدا از وجود باالتر اس
حال برای وصول به حق بايد اشراق و شهود و سير و سلوک عرفانی 
داشت.»؛ «نفس ادراک فطری يعنی معرفت بسيط قابل تفکر نيست 
ــت!) که  ــت پس قبول نيس (آقايان هم می گويند چون مفهومی اس
ــاب آن می گردد.»؛  ــه تفکر حج ــت بلک تحصيل حاصل محال اس
ــتغراق مقام معرفت اگر به علم بپردازد که  «واصل کامل در وقت اس
از رهگذر حواس داخلی و خارجی حاصل می شود، محجوب گردد.» 
ــناخت واقعی  بدون علم حضوری و لدنی  ــوالً از ديد عرفا، ش ؛ «اص
به اصطالح کشف و شهود به دست نخواهد آمد. ادراک يعنی نيل و 
رسيدن به واقع با برخورد بالواسطه با عالم و احيانًا احاطه به آن که 
ــت می آيد نه با شبکه  ــف به دس اين امر به نحو علم حضوری و کش
ــراق  ــيخ اش ــت که ش الفاظ و مفاهيم به تنهايی. و به اين جهت اس
ــد از بدن و خلع  ــی را که ملکه و قوه تجري ــح نموده که کس تصري
ــد اصوالً حکيم نمی دانيم.» مال هادی سبزواری  بدن را نداشته باش
می گويد: «الن العارف شهده تعالی فی معهد الست بربکم و اشهده 
ــت؟ تمام پنج تا  ــما غير از اين اس اهللا تعالی ذاته». آيا حرف های ش
کتاب شما در همين يک جمله مال هادی سبزواری خالصه می شود. 
او خيلی قشنگ تر هم گفته است و آيه را هم از شما بهتر استشهاد 
ــت. چرا می گوييد فالسفه و عرفا اين حرف ها را نمی فهمند  کرده اس
و نمی گويند؟ شما می گوييد اينها مطالبی است که اهل بيت عليهم 
ــالم به امثال زراره ها گفته اند. در حالی که دقيقا اهل بيت ضد  الس

اين حرفها را به زراره ها گفته اند. 
ــت که قطعًا  ــت قلبی مختص اهل بيت اس ــد که معرف فرمودن
ــرط مقسمی می گويند خدا  ــت. گفتيد، عرفا هم در مقام ال بش نيس
شناخته نمی شود. در حالی که عرفا می گويند خداوند  به علم حصولی 
ــناخت است. عين  ــود ولی به علم حضوری عين ش ــناخته نمی ش ش
ــت. همان که آقايان نامش را معرفت فطری می گذارند.  معرفت اس
عرفا و فالسفه در اين زمينه فرقی ندارند و هر دو هم می گويند که 
حقيقت وجود به مفاهيم و به علم حصولی شناخته نمی شود ولی به 
علم حضوری، حقيقت الوجود عين معرفت است. می گويند العلم هو 
الوجود و الوجود هو العلم. رفع تعينات که اين آقايان می گويند يعنی 
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در حالت اضطرار و دعا، آنها می گويند دقيقًا خودش علم است نفس 
ــت. لذا می گويند شيطان هم عين علم است. ذوق و شعور و  علم اس
ــت.  ــت چرا؟ چون وجودش در وجود خدا مندک اس فهم و ادراک اس
ــت و دوئيتی نيست. شما می گوييد ما دو رقم علم حضوری  يکی اس
ــال به شما مهلت می دهم، اگر توانستيد دو تا علم  داريم. من صد س
ــم نداريم. فقط  ــت کنيد! همان طور که دو رقم جس ــوری درس حض
ــما می گوييد ما آن علم جضوری را که فالسفه و عرفا می گويند،  ش
ــم. کجا نمی گوييد؟ در حالی که می گوييد خدا در ذات من  نمی گويي
پيدا می شود خودتان چند سطر قبل گفتيد البد اقا با وجود من متحد 
ــوری را قطعا به  ــن دارد پس علم حض ــت و علم حضوری به م اس
ــما يک علم حضوری ديگری که  معنای وجدان و اتحاد می دانيد. ش
ــد به ما بگوييد. مناط علم حضوری وحدت است.  غير از وجدان باش
ــد، بايد بگوييد وحدت و اتحاد دو  ــر بخواهيد غير از وحدت بگويي اگ
ــه علم حضوری و اتحاد  ــت. و اگر اين را نمی گوييد يعنی ن رقم اس
ــت پس چه چيزی هست اگر بگوييد  ــت و نه استدالل عقلی اس اس
ــاندويچ کرد  من نمی توانم بگويم من هم می گويم خدا خودش را س
ــه من خوراند. اگر بگويی چطور می گويم نمی توانم  و به من داد و ب
بگويم اين حرف هم مانند کالم نفسی اشاعره است پس اول تصور 

مطلب را درست کنيد تا بعد به تصديق ان برسيم.
شما فرموديد فقط روايت سفينه نيست و در اصول کافی متواتر 
ــور مبنايی به ان  ــود که من گفتم رواياتی که به ط ــت. دقت ش اس
ــان می خورد از کتب  ــه طور مبنايی به کارش ــتدالل می کنند و ب اس
صوفيه و مجعول است. من نگفتم هر چه روايت در کتبشان اورده اند 
از کتب صوفيه است. شما ۲۰۰ تا روايت عالم ذر آورديد که داللتی 
بر حرف های شما و رد حرفهای ما ندارد. همه اين روايات می گويند 
ــان داد و ارائه کرد و معرفی کرد که  ــم ذر خدا خودش را نش در عال
ــن کلمات را گفتم يعنی چه. قرينه عقلی و قطعی دارد که  معنای اي
ــه آمده  يعنی چی و خود «اراه صنعه» که به دنبال عبارت عرفه نفس
ــت و صدها  قرينه و  دليل  ــت قرينه ديگری در اين مطلب هس اس
ــت که اينها نص در مطلبی است  ــه چهار تا روايت اس داريم. ولی س
ــت که اسم بردم. مگر ما محاسن و اصول کافی  که مال صوفيه اس
ــما به حرف های عالمه امينی استشهاد می کنيد.  را نديده ايم که ش
ــت نمی خواهد، اگر پنج تا، دو  ــت. ۱۳۰ تا  رواي اينها از بديهيات اس
ــتيم. شما  ــليم بوديم و هس ــتيد ما تس تا و حتی يک روايت هم داش
ــات را غلط معنا می کنيد. اين روايات اصالً داللتی بر حرف های  رواي
ــما ندارد. چهار روايت که بر حرف های شما داللت داشته باشد از  ش

مجعوالت صوفيه است. 
ــدان نمی کنم، پس  ــبت داديد که گفته ام: «من وج به من نس
ــما هم وجدان نمی کنيد». و بعد گفتيد که: مگر شما با وجود من  ش
ــاندويچ مزه  متحديد و به من علم حضوری داريد؟ من اگر بگويم س
ــود مزه کرد آيا بايد  ــورد ولی خدا را نمی ش ــوان آن را خ دارد و می ت
ــد که بتوانم اين حرف را بزنم؟ شما هم  ــما متحد باش وجود من و ش
اگر دعای ندبه و کميل خوانديد خيال کنيد همانطور که دهانت مثل 

ــود و خداوند را وجدان و مزه  ــيرين می ش وقتی که قند می خوری ش
ــتی! اين  کرده ايد، بعد در جواب من بگوييد تو که در وجود من نيس
ــد من گفتم بديهی است وجدان شما در اين جهت  که استدالل نش
مثل وجدان من چنين حکمی می کند. اصالً باب مخاطبه و استدالل 
در اين صورت بسته می شود. بله من قطع دارم که وجدان شما غير 
ــما هم مثلث  ــت، ولی من می گويم در وجدان  ش از وجدان من اس
ــود همانطور که در وجدان من نمی شود. خدا هم نه در  مربع نمی ش

وجدان من می آيد و نه در وجدان شما. 
ــه کنند ببينند در نماز و دعا  ــان مراجع  فرموديد مردم به خودش
ــاله وجدان است. اگر  ــتدالل می کنند يا نه بلکه مس بر وجود خدا اس
ــت که هر وقت من بخواهم بگويم يا اهللا بگويم صبر  منظور اين اس
ــم و بعد دعا کنم. نه هيچ کس  ــتدالل کن کنيد کمی فکر کنم و اس
ــی استداللی است  ــنخ خداشناس اين کار را نمی کند. ما می گوييم س

ــهودی  و وجدانی و ش
ــه تا  ــه اينک ــت ن نيس
ــم بگوييم اهللا،  بخواهي
ــد  ــر کني ــم صب بگويي
ــتدالل کنم. ما  اول اس
ــت می گوييم يا  هر وق
اميرالمؤمنين آيا قبلش 
ــم که آيا  ــر می کني فک
ــت  ــث غدير هس حدي
ــه و داللت دارد يا  يا ن
نمی خواهيم  ما  ندارد؟ 
ــم، تا می خواهی  بگويي
ــاز بخوانی بايد اول  نم
کلی استدالل عقلی را 
جلوی چشمت بياوری. 
ما می گوييم تو چه به 
ــی خدا و  ــادت بگوي ع
چه به وجدانت بگويی 

ــر کالس بگويی خدا،  ــدا و چه به محبتت بگويی خدا و چه در س خ
ــتداللی است. مزه ای و شهودی  ــنخ خداشناسی اس در همه اينها س

و رؤيتی نيست.
به من نسبت داديد که گفته ام: «خدا بالواسطه شناخته نمی شود 
ــالم خداوند خودش را بال  ولی در مورد انبياء و اهل بيت عليهم الس
ــطه به آنها معرفی کرده است».  و شما اين را تناقض می دانيد.  واس
اين دو تا بحث است. آيا من عبارت را بد گفتم يا شما بد فهميديد؟ 
ــطه در معرفی  ــت. وقتی می گويم اهل بيت واس دو دو تا چهار تاس
ــطه اين معرفت را دريافت کرده اند هر  ــتند اما خودشان بال واس هس
ــتدالل عقلی بر  ــی می فهمد يعنی چه. يعنی اين که خداوند اس کس
ــطه به انبياء و اهل بيت عليهم السالم  معرفت خودش را بدون واس

آموخت و آنها واسطه اين معرفت به بندگان بودند. 

برنجـكار: چـرا معرفـت عقلـى 
ارزش دارد و معرفت قلبى ارزش 
ندارد؟ هر دو ارزش دارند. هر دو 
معرفت يقينى هستند. گذشته از 
اينكـه عقـل هـم معرفـت قلبى 
را تأييـد مى كنـد. معرفت قلبى 
چيزى خالف عقل نمى گويد. اگر 
معرفـت قلبـى چيزى بـر خالف 
عقـل مى گفـت، حـرف ايشـان 
درسـت بود امـا معرفت عقلى و 
قلبى كامًال هماهنگند و هر دو هم 
بـا وحى و نقـل و آيات و روايات 

هماهنگند.
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ــن ديگر آنها را  ــی از مطالب تکراری بود و م ــکار: بعض برنج
ــد، اين بود که اگر منظور  ــرار نمی کنم. اولين مطلبی که فرمودن تک
ــان می دهد، من می گويم اين  ــت که خدا ذاتش را نش ــما اين اس ش
شدنی نيست اما اگر منظور اين است که خداوند معرفتش را در قلب 
ــت؛ چرا چون ممکن  ــت من می گويم اين معتبر نيس من انداخته اس
است شيطان اين کار را کرده باشد و غير از طريق عقلی هيچ طريق 
ــخ ما اين است که اوالً اين دو يکی است.  ديگری ارزش ندارد. پاس
ــا اينکه خدا معرفتش را به  ــان داده ب يعنی اينکه خدا خودش را نش
ــت. وقتی ما می گوييم خدا خودش را معرفی  ــت يکی اس ما داده اس
ــودش را بر قلب  ــت که معرفتی از خ ــت منظور ما اين اس کرده اس
ــت. اما اينکه فرمودند  ــت. اينها دو تا نيست. يکی اس ما تابانيده اس
ــرا ارزش ندارد؟ چرا معرفت عقلی  ــن ارزش ندارد، ما می گوييم چ اي
ــت قلبی ارزش ندارد؟ هر دو ارزش دارند. هر دو  ارزش دارد و معرف
معرفت يقينی هستند. گذشته از اينکه عقل هم معرفت قلبی را تأييد 
می کند. معرفت قلبی چيزی خالف عقل نمی گويد. اگر معرفت قلبی 
ــان درست بود اما معرفت  چيزی بر خالف عقل می گفت، حرف ايش
ــر دو هم با وحی و نقل و آيات  ــی و قلبی کامالً هماهنگند و ه عقل
ــات هماهنگند. آيات و روايات دو نوع معرفت را بيان می کند.  و رواي
عقل هم دو نوع معرفت را بيان می کند. يعنی می گويد احتمال دارد 
ــتقيم. در واقعيت هم ما  ــتقيم باشد و يکی غير مس يک معرفت مس
يک استدالل عقلی داريم و يک معرفت قلبی و اين دو هيچ منافاتی 
ــاندويچ را  ــان مثال س با هم ندارند و هر دو هم ارزش دارند. باز ايش
ــت که من خدا را ساندويچ  ــما مثل اين اس آوردند و گفتند حرف ش
ــت رؤيت خدا هم محال  ــم و بخورم. همانطور که آن محال اس کن
ــت. مورد بحث ما هيچ ربطی به مثال ساندويچ ندارد. هيچ ربطی  اس
به اينکه مثلث مربع شود ندارد. اينکه خدا ساندويچ شود محال است. 
ــود محال است. اما هيچ محاليتی وجود ندارد که خدا  مربع مثلث ش
ــا معرفی کند، غير از اثبات عقلی که خود ما از  ــودش را به قلب م خ
ــم. فرمودند اين کار  ــات خدا را اثبات می کني ــق آيات و مخلوق طري
محال است به اين دليل که ساندويچ با من متحد می شود حتی اگر 
ــاندويچ در من آمده، پس بايد  ــاندويچ مادی نيست. س ما بگوييم س
ــود.  ــت که خدا در من داخل ش بگوييم الزمه معرفت قلبی اين اس
ــت. علم حضوری که  ــفه اس عرض کردم که اين طبق مبنای فالس
ــير می کنند الزمه اش اتحاد است اما ما که بحث رؤيت يا  آنها تفس
معاينه را که از روايات هم گرفته ايم مطرح می کنيم، منظورمان علم 
ــم و معلوم و يکی بودن  ــفه که الزمه اش اتحاد عال حضوری فالس
ــاندويچی که داخل بدن من  ــت نيست. بنابراين مثل س اين دو تاس
ــت و اين تشبيه نادرست و قياس  ــود نيس می آيد و با من يکی می ش

مع الفارق است.
 فرمودند الزمه اين مطلب اين است که خدا کيف داشته باشد. 
ــما  صحبت  ــفه ش ــن هم عرض می کنم بله، اگر بر مبنای فالس م
ــاندويچ در بدن من  ــد که س کنيد و اين رؤيت و معاينه مثل اين باش
ــم کيف دارد. اما ما  ــود، پس من هم کيف دارم و خدا ه وارد می ش

ــت و ما هم ما هستيم.  به اين اعتقاد نداريم. ما می گوييم خدا خداس
ــدا خودش را بدون اتحاد معرفی کرده  ــن دو با هم تباين دارند. خ اي
است بدون اينکه خدا درون من بيايد و من درون خدا بروم و با هم 
ــت و ما هم صريحًا  ــادی صورت بگيرد. اينها محال و باطل اس اتح

اين را رد می کنيم.
ــم بودن است.  فرمودند اگر بگوييد خدا را ديدم، الزمه اش جس
ــت. فرمودند  ــم بودن نيس ــن عرض می کنم خير، الزمه اش جس م
ــن هم عرض می کنم ما  ــوع معرفت در مورد خدا نداريم. م ــا دو ن م
ــت  دو نوع معرفت در مورد خدا داريم. فرمودند روايات فراوانی هس
ــن روايات فقط در  ــيد و اي ــه می گويند به ذات خدا نمی توان رس ک
ــت؛ حتی با عقل هم به ذات خدا  ــی نيس مورد رؤيت و معرفت حس
ــت؛ ما هم می گوييم با قوای بشری  ــيد. بله درست اس نمی توان رس
ــود به ذات خدا رسيد. با عقل نمی شود  و طبق روايت با وهم نمی ش
ــود به ذات خدا رسيد. همه اينها  ــيد. با حس نمی ش به ذات خدا رس
ــری خودمان نمی توانيم به ذات خدا  ــت. ما با قوای بش ــت اس درس
ــا بحث معرفی خدا خودش را به قلب  ــيم، ما هم قبول داريم ام برس
ما مقوله ديگری است و ربطی به اينها ندارد. ما می گوييم روايات را 
ــری  بايد با هم جمع کرد. از يک طرف روايات می گويند با قوای بش
ــيد و از  يک طرف می گويند عرفهم  ــناخت خدا رس نمی توان به ش
نفسه، عرفهم شخصه؛ خودش را به شما شناساند. آيات فراوانی هم 
ــت يا آيه ذر. بنابراين ما می گوييم بايد  اين را می گويد مثل آيه الس
ــم آن رواياتی را قبول داريم که با  ــات را با هم جمع کرد. ما ه رواي
قوای بشری نمی شود رسيد و هم رواياتی را که می گويد خدا خودش 

را معرفی می کند. 
بعد فرمودند فالسفه هم بحث وجدان و شهود را مطرح کردند. 
ــت را مطرح می کند يا وجدان را  ــوفی بحث آيه الس ببينيد! اگر فيلس
ــوفی بما هو فيلسوف ـ ممکن  مطرح می کند ـ من گفتم هيچ فيلس
است بما اينکه مفسر است آيه را تفسير کند اما در فلسفه اين شدنی 
ــًا ابزار فلسفه عقل است و  ــتدالل هم کردم چون اساس ــت. اس نيس
ــت که ما می کنيم.  ــی که آنها از عقل دارند غير از تعريفی اس تعريف
ــت. مدرک  ــدرک کليات و مفاهيم اس ــد عقل فقط م ــا می گوين آنه
مفاهيم کلی است. بنابراين آنها اصالً نمی توانند از اين صحبت کنند 
ــهود کرديم. اگر هم بگويند خارج از بحث  که ما خدای خارجی را ش
ــفه است. عرفا هم تصريح کرده اند به اينکه آن مرحله ال بشرط  فلس
مقسمی را ما نمی توانيم درک کنيم. ايشان فرمودند که منظور عرفا 
ــت و تصريح هم کرده اند. من هم عرض می کنم،  علم حصولی اس
ــالً عرفا با علم حصولی  ــچ تصريحی بر اين نکرده اند و اص ــا هي آنه
ــود  ــه کار دارند؟ آنها وقتی از اين بحث می کنند که چی را می ش چ
ــود فهميد، بر اساس روش شهودی خودشان  فهميد و چی را نمی ش
می گويند. آنها می گويند ما شهود می کنيم و باال می رويم و مراتب را 
طی می کنيم، در مرحله آخر مرحله حقيقت است. به مرحله ال بشرط 
ــيد. بحث آنها هم علم حصولی نيست. حاال اگر عارف  نمی شود رس
يا فيلسوفی آيه الست را گفت، مگر اين آيه در قرآن نيست؟ ايشان 
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ــت بربکم را نقل می کنند. حاال  ــهده فی مشهد الس عبارت عارف ش
ــت ما اشکال کنيم؟ اين آيه در  چون يک عارفی اين آيه را گفته اس
ــت و ربطی به اين عارف ندارد. مثل اينکه مجاهدين  قرآن آمده اس
ــرا عظيما» را  ــل اهللا المجاهدين علی القاعدين اج ــق آيه «فض خل
می گفتند و بعضی  می ترسيدند آن را در جايی بخوانند . بنابر اين اين 
برخورد درست نيست. من عرض کردم خواننده ها کتاب های فلسفی 
را ببينند. ادعای من اين است که فلسفه با عقل است و عقل مفهوم 
ــفه مطرح  کلی را درک می کند بنابراين رؤيت خدای خارجی در فلس
ــوفی گفته است، خارج از فلسفه گفته است.  نمی شود. اگر هم فيلس
ــرط مقسمی نمی شود رسيد  عرفا هم گفته اند مطلقا به مرحله ال بش

و حداکثر مرحله تجلی اسماء است.
اما مورد بعدی، گفتند روايات مبنايی شما متواتر نيست. رواياتی 
ــما از کافی و صدوق می آوريد داللت ندارد. اتفاقا داللت دارد،  که ش
ــا از آنها را آوردم،  ــت. من در اول بحث چند ت ــی هم صريح اس خيل
ــه  ــت دارد يا نه. عرفهم نفس ــه کنند ببينند دالل ــا مراجع خواننده ه
ــتدالل است؟ همه اين روايات را  داللت دارد يا ندارد و منظورش اس
ــت و بعضی  می توانند ببينند. ما هم معتقديم بعضی از اينها نص اس
هم ظاهر. همه اش هم داللت دارد. بنابراين نمی شود حمل بر مجاز 
کرد. ظاهرش هم هيچ اشکال عقلی ندارد. هر کس وجدان خودش 
مالک است اما نبايد خالف بديهی باشد. ما هم قبول داريم، وجدان 
نبايد خالف بديهی باشد و معرفت فطری هم خالف بديهی نيست.

ــتدالل می کنيم   فرموديد در نماز، منظور من اين نبود که ما اس
ــتدالل کرديم و در نماز به ياد می آوريم. من خواننده ها  بلکه قبالً اس
ــان ارجاع می دهم. آيا در  ــال دعا و عبادت به وجدان خودش را در ح
ــان  ــاد می آورند؟ من معتقدم در آنجا که انس ــتدالل را به ي آنجا اس
متذکر خدا می شود متذکر معرفت قلبی می شود، نه استدالل می کند 

و نه استدالل را به ياد می آورد.
ــم نيست ولی الزمه  ــما می گوييد خدا جس  بعد هم فرمودند ش
ــت. نخير، الزمه حرف ما جسمانيت نيست.  ــمانيت اس حرفتان جس
ــاندويچ شود و با من متحد شود نيست. الزمه  الزمه حرف ما خدا س
حرف ما مثلث مربع شود نيست. خدا خودش را معرفی کرده است و 
شما هيچ دليل عقلی بر رد اين نتوانستيد ارائه دهيد. اتفاقًا عقل هم 
اين مطلب را تأييد می کند. منعی وجود ندارد. روايت هم گفته است 

و وجدان هم می کنيم. 
ــمات: فرصت ما به پايان رسيد، اميدواريم اين گفت و  س
گوی علمی برای خوانندگان سمات مفيد باشد. الحمد هللا رب 

العالمين و صلی اهللا علی سيدنا محمد و آله الطاهرين.  الطاهرين.  
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گفتگوى سمات با دكتر حسين غفارى، استاد فلسفه دانشگاه تهران ـ بخش سوم
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اشاره
سـمات در مسـير كفتگـو و محاجه بـا مدافعان 
فلسفه و عرفان گفتگويى نسبتا طوالنى با جناب آقاى 
دكتر حسـين غفارى استاد فلسفه دانشگاه تهران به 
انجام رسـانيد كه بخشـى از آن در شماره هاى دوم 
و سـوم فصلنامه به چاپ رسـيد. بخـش نهايى اين 
گفتگو نيز براى شـماره چهارم نشريه آماده شده بود 
اما از آنجا كه قرار بر ديدن متن گفتگو قبل از چاپ از 
سـوى آقاى دكتر غفارى براى ويرايش و در صورت 
ضرورت، كاسـتن يا افزودن مقدار متعارفى مطلب به 
آن بود، متن پياده شده براى ايشان ارسال شد. متن 
اصالحى عالوه بر اين كه بعد از چاپ شـماره چهارم 
به دسـتمان رسـيد، همراه با افزايش حجم سنگينى 
از مطالب و توضيحاتى اضافه بود ( متن اوليه تا سـه 
برابـر افزايـش يافت) كه اساسـا امـرى متعارف در 
اين گونه گفتگو ها نيسـت. با اين حال سـمات براى 
دفع هر گونه سـوء تفاهم، متن ارسالى از سوى آقاى 
غفـارى را در چند شـماره به مرور چـاپ خواهد كرد 
و البتـه هر جـا كه الزم بداند، توضيحـات الزم را در 
پانوشـت با قيد شـماره اى در ميان [ ] اضافه خواهد 

كرد. 

ــماره، الزم  دكتر غفارى: ابتدا و قبل از ورود به مباحث اين ش
ــماره  ــب توضيحی راجع به يک نکته از مباحث ش ــت که اينجان اس
لی است که مجله سمات  پيش بدهم، و آن مربوط به نقل قول مفصّ
ــره  ــاب چهل حديث حضرت آيت اهللا العظمی خمينی قدس س از کت
ــت. آقايان اين نقل قول را پس از اينکه بنده  دربارة مالئکه آورده اس
ــه دادم، به آن اضافه کردند،  ــده را به مجل متن مصاحبه ويرايش ش
ــده که  ــم و عبارت اينطور تنظيم ش بدون اينکه بنده آن را ديده باش
ــبت به آن سکوت کرده ام.  گويی بنده مخاطب قرار گرفته ام، اما نس
ــنديده  ــر آداب درج مصاحبه، اين کار پس ــر از اينکه از نظ صرف نظ
نيست و نمی توان آن را در قالب ويرايش متعارف تلّقی کرد، ولی به 
ــده و در واقع تحريف  هر حال چون در اصل اين نقل قول، دقت نش
لفظی و معنوی هر دو صورت گرفته است، ناگزير از طرح و ذکر آن 
ــم. در شمارة گذشته شما برای نشان دادن اشتباهات فاحش  می باش
فالسفه و از جمله مالصدرا، به اشکال حضرت آيت اهللا خمينی قدس 
ــره بر مالصدرا در مورد غيرمجرد بودن فرشتگان اشاره کرديد و  س
پس از پاسخ بنده مجددًا تأکيد کرديد «اينکه مجردی ما سوی اهللا 
ــت مفاد برهان و نصوص عديده است. فالسفه از مصاديق بارز  نيس
ــم حتی امام خمينی با اين  ــتگان می دانند که ديدي مجردات را فرش
ــتناد پاسخ قبلی که به اين مسئله داده  رأی موافق نبود». بنده به اس
ــی خمينی را تحريف  ــردم «حرف مرحوم آيت العظم بودم عرض ک
ــب بعضی  ــاره ای مالئکه جزئيه به حس ــان می گويند پ ــد، ايش نکني
ــه منکر مجرد بودن مالئکه  ــمانی دارند و نه اينک روايات جنبة جس
ــن است. در  ــئله کامالً روش ــند. در همان نقل قول اين مس کليه باش

اينجا بحث ما راجع به اين موضوع تمام شد. ولی جنابعالی در موقع 
ــی را اضافه نموديد به اين عبارت: «آقای  چاپ مقاله توضيح مفصل
ــت که  اين گونه نسبت تحريف می  دهيد. عين  دکتر جای تعجب اس
ــت.  ــارت امام خمينی در کتاب چهل حديث (ص ۴۱۵) چنين اس عب
ــودات ملکوتيه برزخيه، در جميع  ــا مالئکه عوالم مثال و موج «و ام
ــت  آنها اجزاء و اعضا و اجنحه و رياش و غير آن ممکن التحقق اس
ــتند، هريک  ــون از عوالم تقدرات برزخيه و تمثالت مثاليه هس و چ
دارای مقداری خاص و اعضا و جوارحی مخصوص به خود می باشند 
ــا» و «اولی اجنحه مثنی و ثالث و رباع» راجع به  «و االصافات صف
ــت. ليکن مالئکة مقربين و قاطنين جبروت  اين صنف از مالئکه اس
ــه می توانند در هريک از عوالم  ــطة احاطة وجوديه يومي اعال به واس
ــوند چنانچه جبرئيل امين که  به هيأت و صورت آن عالم متمثّل ش
ــا برهان بلکه موافق با  ــس [چون که] اين مطلب غيرمصادم ب ... پ
م جناب  ــت چنان که فيلسوف معظّ ــت داعی به تأويل آن نيس آن اس

صدرالمتألهين ارتکاب فرمودند».
ــع مصاحبه خوانده بوديد، بنده  ــر اين عبارت را در همان موق اگ
ــد نظر بنده  ــن همين عبارت، مؤي ــدم که دقت در مت ــر می ش متذکّ
ــت بر اينکه آن بزرگوار (حضرت آيت اهللا العظمی خمينی ره) نيز  اس
ــاير حکما به تجرد مالئکه کليه قائلند و آنچه به عنوان  همچون س
صور جسمانی مثالی (نه مادی!) بيان فرموده است مربوط به مالئکه 
ــت و نه عوالم مجردات محضه  جزئيه و يا عوالم مثالی و برزخی اس
ــان چنين است:  و مالئکه کليه، و در وصف مالکئه کلّيه عبارت ايش
ــطة  احاطة  ــن مالئکه مقربين و قاطنين جبروت اعلی به واس «ليک
ــه هيأت و صورت  ــد در هريک از  عوالم ب ــة يوميه می توانن وجودي
ــت که  ــوند». کلمه «می توانند»، به معنای اينس آن عالم متمثّل ش
ــط و جزئيه را دارند، نه  مالئکه مقربين توانايی نزول به عوالم متوس
ــما  ــد. البته چون ش اينکه حقيقت آنها حقيقت مقداری و مثالی باش
ــفی وقوف نداريد،[۱] تمثُّل  ظاهرًا به معنای الفاظ و اصطالحات فلس
ــته ايد  ــه معنای ماديت و نفی مجردات انگاش ــداری و مثالی را ب مق
ــما به  ــت. ولی در جواب اعتراض ش ــتباه محض اس که اين هم اش
ــبت  ــت که اين گونه نس ــب که «آقای دکتر جای تعجب اس اينجان
ــد...»، عرض می کنم که آفتاب آمد دليل آفتاب. در  تحريف می دهي
نقل همين عبارت حضرت آيت اهللا خمينی(ره)، صرف نظر از تحريف نقل همين عبارت حضرت آيت اهللا خمينی(ره)، صرف نظر از تحريف 
ــتنتاج ناروا  ــوی که مربوط به عدم فهم صحيح عبارت و اس معن

١. سمات: البته چون فلسفه در جعل معانی خاص و خود خواسته و بعضا وارونه 
برای واژه ها و اصطالحات اهتمام ويژه ای دارد، برای فهم آنها نيز بايد تخصص 
آفريده  هرگز  که  ازلی  موجود  بر  فلسفه  که  دانست  بايد  مثال  داشت!  ای  ويژه 
نشده و مسبوق به عدم نبوده است، اطالق حادث می کند، البته با قيد ذاتی، تا از 
مخمصه ضديت با همه مليين و آيات و رواياتی که دال بر حدوث يعنی خلق عالم 
از عدم (مسبوق به عدم) است، رهايی يابد در عين حال که قول به قديم زمانی 
بودن ما سوی اهللا بر خالف برهان نيز هست. و يا مثال مفهوم بسيط بودن را به 
مفهوم نداشتن جزء عدمی می گيرد تا از مخمصه جزء داشتن خداوند نامتناهی 
ای که ساخته و پرداخته اند و واجد همه اشياء و هستی در مرتبه ذات خود است، 
رهايی يابند و .... ضمنا در همين موضوع تجرد، معلوم نيست که مفهوم نزول 
مالئکه مقربين به عوالم متوسط و جزييه در عين مجرد بودن و مقداری نبودن 
چگونه است جز اين که برای مجرد نيز معنايی خود خواسته فرض کرده باشيم!  
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ــت، حداقل دو مورد تحريف لفظی رخ داده است به شرحی  از آن اس
که عرض می کنم:

بحث ما در اين بود که شما فرموديد «اينکه مجردی ماسوی اهللا 
نيست مفاد برهان و نصوص عديده است... حتی امام خمينی با اين 
ــور از کتاب «چهل  ــپس به نقل عبارت مزب ــق نبود» و س رأی مواف
ــه قبلی عبارت  ــما فقط جمل ــد ولی اگر ش ــث» مبادرت کردي حدي
ــور در آن کتاب را  مذک
ــا اگر  ــد و ي می خواندي
ــد، آن را  ــده بودي خوان
ديگر  ــد،  می کردي نقل 
ــن بحث  ــازی به اي ني
ــود و در واقع نقيض  نب
ــود را در آن  ــب خ مطل
عبارت می ديديد و اين 
عبارت  ــه  ب بی توجهی 
ــت.  ــب اس ــل عجي قب
ــرت  ــه از حض آن جمل
ــی  العظم ــت اهللا   آي
ــت «... و  خمينی اينس
ببايد دانست که اجنحه 
ــای  اعض و  ــاش  ري و 
اصناف  جميع  در  ديگر 
مالئکه نيست، بلکه از 
مالئکه مهيمين گرفته 
ــکنة ملکوت اعلی  تا س
ــتند از  ه و مبرا هس منزّ
امثال اين اعضا و اجزاء 
مقداريه. و آنها مجرد از 
ــواد و لوازم آن  جميع م
ــوارض  ــدرات و ع و تق
ــتی  ــتند». راس آن هس
چه بايد گفت؟! عبارت 
ــی  فارس ــوم  مرح آن 
ــت و معنی آن هم  اس
کامالً روشن است. «از 
ه و مبراء از  ــکنة عالم ملکوت همه منزّ ــه مهيمين گرفته تا س مالئک
ــتند، آنها مجرد از جميع مواد هستند» ولی باز هم  امور مقداری هس
شما در استناد به جمله بعدی، می خواهيد آيت اهللا خمينی را در زمره 
مخالفان فالسفه و مالصدرا که به وجود مجردات ماسوی اهللا قائلند، 
ــتگان را از نظر ايشان مادی و غيرمجرد معرفی  قلمداد کرده و فرش
ــی همين مطلب از کتاب  ــد!! تحريف دوم با توجه نکته انتهاي نمايي
ــود. توضيح اينکه جناب عالی، آن طور  «چهل حديث» روشن می ش
ــت، می خواهيد وانمود  ــن اس ــما در متن مصاحبه روش که از بيان ش

ــد که مرحوم آيت اهللا خمينی رضوان اهللا عليه در قول به مقداری  کني
دانستن مالئکه عالم مثال با مرحوم مالصدرا مخالفند. و عباراتی از 
ــمات» مورد استناد قرار داده ايد و دقيقًا  کتاب چهل حديث را در «س
ــت در همان جايی به پايان برده ايد که  ــتناد را درس عبارات مورد اس
عبارات غيرموافق با نظر شما آغاز می شود و آن عبارت چنين است: 
ــه و ملکوتيه مالئکه  ــم مثال و تمثّالت ملکي ــا آنکه مالئکة عال «ب
ــفورات علميه خود  ــات آن را در کتب حکميه و مس ــرف و اثب را معت
فرمودند با بياناتی بی نظير که مختص به خود آن بزرگوار است».۲

ــت اهللا خمينی (قده) نه  ــه مالحظه می فرمائيد مرحوم آي چنانچ
 تنها خود را در موضع مخالفت با مرحوم مالصدرا در مسئله تمثالت 
ــه و ملکوتية مالئکه عالم مثال قرار نمی دهد بلکه اثبات آن را  ملکي

با بياناتی بی نظير از آن مرحوم صدرا می داند!
ــرح مرحوم مالصدرا  اگر حقير بخواهد ادامة اين حکايت را از ش
ــان در مجلدات  ــپس بيانات بی نظير و عالی ايش بر اصول کافی و س
ــفار اربعه» پی گيری نمايد مصداق فرع زايد بر اصل  ۶، ۷، ۸، ۹ «اس
ــده است. ولی چاره  ــد و همين مقدار توضيح نيز چنين ش خواهد ش
چيست وقتی که با دوستانی مواجه هستيم که چنان دأب و روشی را 
پيش گرفته اند، که انشاءاهللا در بحث انتهايی اين مصاحبه در ارزيابی 

نشريه سمات به آن مجددًا اشاره خواهد شد.[۳]

ادامه گفتگو
 ما روايـات متعددى با اين مضمون داريم كه 
اهل بيت عليهم السـالم سـبيل معرفة اهللا هستند. در 
زيارت جامعه مى خوانيم «السـالم على محال معرفه 
اهللا» و يـا «رضيكم اركاناً لتوحيده» و يا «من اراد اهللا 
بدأ بكم و من وحده قبل عنكم». صريح تر از اينها، اين 
روايت از اميرالمؤمنين عليه السالم است كه فرمودند: 
«نحن االعراف اليعرف اهللا اال بسـبيل معرفتنا ان اهللا 
لوشاء لعرف العباد نفسه و لكن جعلنا ابوابه و صراطه 
والوجـه الذى يؤتـى منـه». از اين روايـات متواتر و 
فراوان چنين فهميده مى شـود كه شناخت و معرفت 
خداونـد بدون توسـل بـه اهـل بيت عليهم السـالم 
و بـدون اينكـه ما از مجـراى معارف اهـل بيت وارد 
شـويم، ممكن نيست و نمى توانيم نظراً و عمًال موحد 

۲. چهل حديث، ص ۴۱۶. 
۳ . سمات: بله امام خمينی اگر چه نظر مالصدرا را در باره مجرد بودن همه 
فرشتگان نقد می کنند و آن را خالف آيات قرآن می دانند اما قائل به مجرد نبودن 

همه فرشتگان و نبودن مجردی ما سوی اهللا نيستند. 
البته سمات بر موضع خود مبنی بر عدم تجرد ما سوی اهللا باقی است و معتقد 
است اگر معنای مجرد درست فهم شود و از معنای واقعی خود که عبارت است 
از موجود غير متجزی و غير مقداری ای که جزء و کل و زمان و مکان ندارد، 
منحرف نشود، تنها يک مصداق خواهد داشت که آن ذات احديت است و دومی 
برای آن متصور نخواهد بود. امام جواد عليه السالم می فرمايند: ان ما سوی اهللا 
متجزئ واهللا واحد أحد ال متجزئ و ال متوهم بالقلة و الکثرة ( کافی ۱ / ۱۱۶) . 
عالقه مندان را برای توضيح بيشتر پيرامون اين بحث به مقاله افسانه مجردات 
به قلم استاد ميالنی مندرج در اولين شماره سمات ارجاع می دهيم و البته منتظر 
تعيين وقت مناظره پيرامون اين موضوع از سوی جناب آقای دکتر غفاری (همان 

گونه که وعده داده اند)، با جناب حجت االسالم و المسلمين ميالنی هستيم.

       دكتر غفارى: توحيد و واليت 
در عالـم واقع يك حقيقت و يك 
سـير است و كسى بدون واليت 
بـه توحيد نمى رسـد كمـا اينكه 
تا انسـان موحد نشود به توحيد 
عينى و وجـودى، حقيقت واليت 
را در نخواهـد يافـت. روايـات 
خيلـى عميق و دقيقى وجود دارد 
كه اگـر بخواهيـم توضيح كامل 
و شـاملى راجع به ايـن روايات 
بـر  مشـعر  نمى توانـد  بدهيـم، 

معناى ظاهرى امامت باشد.
      سـمات: هـر مفهـوم عميق 
و بلنـد صحيحـى بـراى امامت 
قائل باشـيم بدون شك حداقل 
همـان  آن  ضـرورى  و  واجـب 
معنـاى ظاهـرى امامت اسـت. 
يعنى كسى از مسلمين موحد به 
معنـاى واقعى نخواهـد بود مگر 
ايـن كه بـه واليـت و وصايت و 
جانشـينى بالفصل اميرالمؤمنين 
و يازده فرزند او عليهم السـالم 
معتقد باشـد. بدون ايـن اعتقاد 
حتى اگـر خود را اعلـم و اعرف 
دوران نيز بدانـد، موحد نخواهد 

بود.
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باشـيم. البتـه اين به مفهـوم اين نيسـت كه توحيد 
يك امر تعبدى اسـت و چون اهل بيت عليهم السالم 
فرمودند خدا واحد اسـت ما هـم مى گوييم خدا واحد 
اسـت، بلكه بسـيارى از ابعاد توحيد يك امر عقالنى 
اسـت، منتها آنهـا ما را به اين براهين عقلى، ارشـاد 
و رهنمون مى كنند و ما اگر خواسـته باشـيم مسـتقل 
از معـارف اهل بيت و مسـتقل از دسـتگيرى عقلى و 
برهانى آنها به سـراغ اين معـارف برويم نمى توانيم 
به جايى برسـيم. شايد مفهوم روايتى كه مى فرمايد، 
انبيا مبعوث شدند ليثيروا لهم دفائن العقول اشاره به 

همين مسئله داشته باشد.

دكتـر غفارى: مضمون فرمايش شما در روايات ما زياد اس  ت. 
ــالم را  ــات فراوانی به همين مضمون داريم که ائمه عليهم الس رواي
ــد و در بعضی روايات  ــبل هدايت و اعالم هدايت معرفی می کنن س
ــًا اگر کسی به امام  ــت که اساس نيز به صورت خيلی دقيق آمده اس
ــيده است و توحيد فقط از طريق  ــد اصالً به حقيقت توحيد نرس نرس
ــت. همان طور که در زيارت جامعه و در روايات ديگر  امام ممکن اس
ــت. روايت خيلی عجيبی است که می فرمايد: هيچ کس  هم آمده اس
ــی که مربوط به  ــان. در دعاي ــد جز از طريق ايش به توحيد نمی رس
 لَم ننّک اــک فا ــت می خوانيم، «اللّهم عرفنی نفس ــان غيبت اس زم
 لَم فإنَّک إن فْنی رسولکررسولَک. اللهم ع ف فْنی نفسک لَم أعرِ ّرتُع
 تَک فَإنَّک إنجفْنی حرــک. اللّهم ع ــولَک لَم أعرف حجتَ تُعرفنی رس
لَلْتُ عن دينی». در اين دعا نکتة خاصی هم  ــک ظَ تجفنی حرتُع لَم
ــت و می فرمايد: عرفنی نفسک و به  توحيد  وجود دارد که جالب اس
ــاره می کند و معلوم می شود که معنای توحيد مقدم است بر همه  اش
ــيدن به حجت خدا اصل است و اگر او نباشد  چيز. در عين اينکه رس
ــناخت او را متوقف بر شناخت رسول  ــت و ش ضاللت و گمراهی اس
ــناخت  ــان را بر ش ــناخت ايش اکرم صلوات اهللا عليه و آله کرده و ش
ــب ظاهر کمی  ــير اين دعا به حس ــت، تفس خداوند متوقف کرده اس
ــت   که توحيد و واليت در عالم  ــکل است. ولی خالصه اش اينس مش
ــت و کسی بدون واليت به توحيد  ــير اس واقع يک حقيقت و يک س
ــد کما اينکه تا انسان موحد نشود به توحيد عينی و وجودی،  نمی رس
ــات خيلی عميق و دقيقی  ــت واليت را در نخواهد يافت. رواي حقيق
ــاملی راجع به اين  ــر بخواهيم توضيح کامل و ش ــود دارد که اگ وج
ــد.[۴]  ــعر بر معنای ظاهری امامت باش روايات بدهيم، نمی تواند مش
ــکالت  ــد، مش ــون اگر فقط معنای ظاهری امامت مورد نظر باش چ
ــًا  ــند و اساس ــادی ايجاد می کند. همة مردم که امام را نمی شناس زي
ــی امام را  ــت و اينکه اگر کس ــت خداوند برای آنها چگونه اس معرف

۴.  سمات: هر مفهوم عميق و بلند صحيحی برای امامت قائل باشيم بدون شک 
از  کسی  يعنی  است.  امامت  معنای ظاهری  همان  آن  حداقل واجب و ضروری 
مسلمين موحد به معنای واقعی نخواهد بود مگر اين که به واليت و وصايت و 
جانشينی بالفصل اميرالمؤمنين و يازده فرزند او عليهم السالم معتقد باشد. بدون 
اين اعتقاد حتی اگر خود را اعلم و اعرف دوران نيز بداند، موحد نخواهد بود. و 
البته در مورد اعصار قبل از اسالم نيز بديهی است که اعتقاد هر کس به حجت و 

نبی زمان خودش، شرط موحد بودن است. 

ــدارد يعنی چه؟ مخصوصًا  ــد معرفت خداوند برايش امکان ن نشناس
 واَّم ــد «ان االئمة قُ ــی از نهج البالغه که حضرت می فرماي در عبارت
 مفَهرع ننَّةَ إالّ ملُ الج ــاده، اليدخُ لْقه و عرفاُءه علی عب ــی خَ اهللا عل
روه»۵ يعنی: «همانا   رهم و أنْکَ ــن أنْکَ إالّ م لُ النّار ــوه، واليدخُ و عرفُ
ــه پادارندگان امر الهی  ــور امت از جانب خدا و ب ــان، مدبران ام امام
ــتان ناظر و گزارشگر امور خاليق به  ــتند و سرپرس در بين آنها هس
خداوندند، هيچ کس بدون اينکه آنها را بشناسد و بدون اينکه امامان 
او را بشناسند داخل بهشت نمی شود و هيچ کس وارد جهنم نمی شود  
ــان را می کند و امامان نيز معرفت و وجود او را  ــر آنکه انکار امام مگ
ــبت  ــن روايت را با اين اطالق و عمومی که نس ــکار می کنند» اي ان
ــان ها از هر مذهب و مرامی دارد،  ــه همة زمان ها و مکان ها و انس ب
ــير کرد و کسی اگر  ــب معنای ظاهری نمی توان تفس هرگز به حس
ــکاالت عديده راه به  ــری اکتفا کند صرف نظر از اش به معنای ظاه
ــتن خصوصيات ظاهری ائمه عليهم السالم چه  جايی نمی برد، دانس
ــت؟ اينکه مثالً بدانيم  ــير توحيدی انسان خواهد داش فايده ای در س
اميرالمؤمنين کيست، اين شناخت چه معرفت توحيدی به ما خواهد 
داد؟ آيا اگر کسی شيعه بود  و ظاهرًا امام را شناخت، کارش درست 
است ولی اگر يک عالم کامل هم بود ولی شيعه نبود کارش درست 
ــت؟[۶] اگر بخواهيم معنای جامعی کنيم که همة اين روايات را  نيس
ــت. برای  ــرد، آن معنا، حقيقت تکوينی امامت و واليت اس در بربگي
ــير بهتر اين روايت به توضيحات اينجانب در اين باره در مقدمة  تفس
مبسوطی که بر کتاب «آيت  الحق»۷ نوشته ام، می توان مراجعه کرد. 
امام در تشيع يک معنای خيلی عميقی دارد. نه فقط معنای ظاهری 

که بگوييم ايشان وصی پيامبر بودند.

 البته اين كمترين مرتبه امامت است و بدون 
اعتقاد به اين مرتبه نوبت به مراتب بعدى نمى رسد.

ــن معنای حداقلی خود معلول و نتيجة آن مقام  غفارى: بله اي
باطنی و تکوينی امامت است. حقيقت امامت و اساسًا علت قائل شدن 
ــت. يعنی اينکه  به معنای وصايت، آن معنای باطنی يعنی واليت اس
خداوند به نص، اميرالمؤمنين و ساير ائمه اطهار را توسط پيامبر اکرم 
معرفی کرده اند و نيز هر امامی توسط ائمه بعدی، معرفی شده است 
ــت. حتی در بين عموم  به دليل ارائه آن حقيقت باطنی به مردم اس
مردم از شيعيان هم تشيع به معنای جامع آن کامالً روشن نيست. و 
ــيعه هستند، يک تشيع تاريخی است و همه آن  لو اينکه همه هم ش
را می فهمند. اينکه بگوييم بعد از پيامبر اکرم وصايت با اميرالمؤمنين 
ــيع از نظر اعتقادی است. ولی اين روح و  ــت، اين اقل مراتب تش اس

۵. نهج البالغه، خطبة ۱۵۲. 
۶. سمات: از مسلمات اعتقادی شيعه است که چنين فردی ضال و گمراه است 
ابن  استضعاف  خواسته اند  طهرانی  حسينی  حسين  محمد  سيد  مرحوم  مثال  لذا 

عربی را در امر واليت اهل بيت عليهم السالم ثابت کنند! . 
مرجعيت  و  امامت  و  واليت  به  قائل  که  مسلمانی  بر  کامل  عالم  اطالق  اصال 
علمی و سياسی و... اهل بيت عليهم السالم نيست، خالف منطق شيعه است. 
امام صادق عليه السالم فرمود: الناس ثالثة عالم او متعلم او غثاء، فنحن العلماء و 

شيعتنا المتعلمون و سائر الناس غثاء . (اصول کافی ج۱ ص ۳۴) 
۷. آيت الحق، ص ۱۱۳ به بعد. 
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ــت. وقتی ما با يک اهل سنّت صحبت می کنيم،  ــيع نيس حقيقت تش
ــه او به فطرت عقلی می تواند  ــت ک او می گويد، (البته منظورم اينس
بپرسد و بگويد) به چه دليل شما می گوييد که بايد علی عليه السالم 
خليفه پس از پيامبر می شد ؟ اگر ما بگوييم طبق نص؟ می گويد چرا 
ــر حکومت  ــص؟ مگ ن
چون  و  است  سلطنتی 
ــان داماد پيامبر و  ايش
ــوده  ب ــان  پسرعمويش
ــه عنوان  ــت او را ب اس
ــاب کرده  ــی انتخ وص
است؟ اگر راجع به علی 
اين گونه  ــالم  عليه الس
ــت، فرزندانش  بوده اس
ــت در  ــا وراث ــرا؟ آي چ
ــت؟  اس مهم  ــالم  اس
اينکه با عقل و منطق 
ــور درنمی آيد. يعنی  ج
نصّ  منطق  ــد  دي بايد 
چيست؟ علت و قاعده 
اين قضيه چيز ديگری 
اين  قاعده اش  ــت.  اس
است که امام بايد مثل 
ــد. در آية  ــر باش پيامب
ــيعيان  ــی که ش معروف
ــتدالل  اس آن  ــه  ب
«اطيعوااهللا  ــد:  می کنن
و  ــول  الرس ــوا  اطيع و 
منکم»  ــر  االم ــی  اول
ــتدالل  اس حق  ــه  ب و 
ــم و می گوييم،  می کني
ــب ظاهر  ــم به حس ه
می کنيم  استدالل  آيه 
ــان عقلی  ــم بره و ه
ــت.  ــن مورد هس در اي
می فرمايد  ــه  آي ظاهر 
ــر منکم»  «و اولی االم
اولی  ــت  اطاع ــی  يعن
االمر و رسول را با واو 
عطف کرده است يعنی 
هر دو يک نوع اطاعت 
ــت. اطاعت خداوند  اس
ــول، جدای  ــت و اطاعت رس ــت که همان وحی اس را جدا گفته اس
ــول خدا، اطاعت از سنت اوست: «و لکم  ــت. اطاعت از رس از آن اس

ــول اهللا اسوه حسنه». پيامبر اکرم صلی اهللا عليه و آله و سلم  فی رس
ــه وحی را بيان می کند.  ــت. نه فقط از اين باب ک مالک هدايت اس
همين مالک در مورد اولی االمر هم هست. و چون با هم آمده است 
ــند. هرکسی نمی تواند جای  ــتراک داشته باش بايد در اين مالک اش
پيامبر را بگيرد. شئونی را که خود قرآن برای پيامبر بيان کرده است 
ــت. خداوند به  م اهللا» اس «قل ان کنتم تحبون اهللا فاتّبعونی يحبِبکُ
ــت داريد از من تبعيت  ــما خدا را دوس ــر می فرمايد بگو: اگر ش پيامب
ــته باشد. حد وسط اين قياس تکرار  ــما را دوست داش کنيد تا خدا ش
ــت که اگر خدا را دوست داريد از  ــود. معنای اين سخن چيس نمی ش
ــول يکی  ــت کنيد؟ همان طور که مالک محبت خدا و رس من تبعي
ــت. همة حقايق  ــول و خداوند نيز يکی اس ــت مالک اطاعت رس اس
ــود،  الهی را که خداوند می خواهد در عالم برای بندگانش متجلی ش
در شخص رسول اکرم متجلی است. ايشان مظهر تام و تمام تحقق 
ــت. چون اين طور است، اطاعت از او  ــمای حسنای الهی اس تمام اس
ــت. يعنی مالک تکوينی وجود دارد. پيامبر يک  اطاعت از خداوند اس
ضبط صوت نيست که فقط وحی را تکرار کرده باشد. اختالف شيعه 
ــيع اين معناست. بقيه همه  ــنی بر سر همين است. حقيقت تش و س
ــئلة  ــيعه در زمان خود پيامبر و قبل از مس ــت. ش از لوازم اين معناس
ــينی ايشان، شيعه بوده است. خود اميرالمؤمنين و ياران خاص  جانش
ايشان شيعه بوده اند. زيرا آنها پيامبر اکرم را به عنوان ولی کامل خدا 
ــمای الهی می دانستند، نه به عنوان شخصی  و مظهر تام و تمام اس
ــده است، واال عمر هم ظاهرًا تبعيت می کرد.  که فقط به او وحی ش
ــت که وقتی پيامبر مطلبی را  ــنت آمده اس مکرر در روايات اهل س
ــت يا از خودت می گويی. اين  می گفتند، عمر می گفت، اين وحی اس
ــر از خودت می گويی، بی خود  ــض به پيامبر بود. يعنی اينکه اگ تعري
ــی  ــا قبول می کنيم. اين حرف را کس ــت م می گويی. اگر وحی اس
ــل و ولی اعظم  ــان کام ــد که برای پيامبر به عنوان يک انس می زن
الهی محلی از اعراب قائل نيست. می گويد ما شما را فقط به عنوان 

رسول قبول داريم.
 در بعضـى از آيـات خالف اين توصيف شـما 
آمده است. كسـانى پيش رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
آلـه آمدند و خواسـتار تغيير در بعضـى از آيات نازله 
شـدند. پيامبـر فرمود: «مـا ابّدله من تلقاء نفسـى». 

يعنى من نمى توانم ذره اى در وحى دستكارى كنم.

ـ پيامبر اکرم در مقابل خدا عبد است. هيچ است. باالترين لقب 
پيامبر اکرم عبداهللا است. خداوند می فرمايد اين آيات را هيچ تغييری 
ــا منک الوتين»،  ــت بزنی «لقطعن ــی بدهی. اگر به آنها دس نمی توان

اصالً تو هيچ کاره ای.

 درسـت اسـت. مـن حـس كـردم كه شـما 
مى خواهيد به يك تلقى وحدت وجودى از رسـول اهللا 

بر  سيد.

        غفـارى: شـما از وحـدت 
وجود  نهراسـيد. ما با استناد به 
خود قـرآن مى گوييم كـه پيامبر 
اكرم مظهر تمام اسما و صفاتى 
اسـت كـه خداونـد مى خواهـد 
همـان  او  ببخشـد.  بشـر  بـه 
انسـان كاملى اسـت كه خداوند 
مى خواهـد و بدون يك ديدگاه و 
تفسـير صحيح از وحدت وجود، 

هيچ يك از اينها ممكن نيست.
وحـدت  نظريـه  سـمات:      
وجـود با هر تفسـيرش بويژه با 
تفسـير صدرايى اش كه وحدت 
شخصيه وجود اسـت، از غريب 
تريـن و هـراس انگيـز تريـن 
اعتقاداتى است كه بشر بر زبان 
خـود جارى كرده اسـت. عينيت 
خالـق و مخلـوق ( همـان گونه 
كه شبسـترى مى گويد: غيرتش 
غير در جهان نگذاشت ـ الجرم 
عيـن جملـه اشـياء شـد، و مال 
صدرا مى گويد: هو وجود االشياء 
كلهـا! و مى گويد: فرجعت العلية 
و االفاضة الى تطور المبدأ االول 
بأطـواره!) نافـى تمـام اصول و 
فروع ديانت و شـريعت اسـت؛ 
اگر چه هيـچ وحدت وجودى اى 
نخواسته باشـد به لوازم اعتقاد 
فلسـفى و عرفانـى اش تـن در 
بدهـد كه ايـن تن نـدادن يا به 
دليـل نفهميـدن معنـاى وحدت 
وجـود اسـت و يا به دليـل غلبه 
وجـه ديانـت فيلسـوف و عارف 
بـر وجـه تفلسـف و تصوفـش 

مى باشد. 
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ــتناد به خود  ــيد. ما با اس ــما از وحدت وجود  نهراس غفارى: ش
ــما و صفاتی  ــم که پيامبر اکرم مظهر تمام اس ــرآن کريم می گويي ق
ــر ببخشد. او همان انسان کاملی  ــت که خداوند می خواهد به بش اس
ــير صحيح  ــد می خواهد و بدون يک ديدگاه و تفس ــت که خداون اس
ــت.[۸] همة پيامبران  ــود، هيچ يک از اينها ممکن نيس از وحدت وج
اين طور بودند و رسول اکرم فوق همة انبياء و اشرف و خاتم آنها   بود. 
ــان کامل [۹] چنين است که اگر نسبت به خداوند سنجيده  مقام انس
ــت و از خود هيچ ندارد و فقير محض و عبداهللا  ــود، عين ربط اس ش
م فی رسولِ  است و اگر نسبت به بقية ماسوی اهللا سنجيده شود «لَکُ
ــير انسانی می شود. «دنا فتدلّی  »،۱۰ الگو و نمونه س ــوةٌّ حسنةٌّ اهللا اُس
ــين أو أدنی» می شود،۱۱ «قل إن کنتم تُحبون اهللا،  و کان قاب قوس
ــق ورزی به  ــود يعنی محبت و عش م اُهللا...»۱۲ می ش فَاتّبعونی يحبِبکُ
ــاوی با اطاعت پيامبر، و اطاعت از او مساوی عشق  ورزی  خدا، مس
ــود. پيامبری يک مقام تشريفاتی نيست. مقام  خدا به بندگانش می ش
ــب عنوان ـ و نه مصداق  امامت در قرآن کريم باطن نبوت و به حس
ـ از آن باالتر است. اين يک مقام تکوينی است که حضرت ابراهيم 
 بِکلمات هبر تَلی ابراهيمبعد از همه امتحانات به دست آورد. «و إذ اب
ــاس اماما».۱۳ اين را واليت تکوينی  ــن... قال إنی جاعلُک للن هفَأتَم
ــيعه با اهل سنت در  اينجاست. تفکر غالب  می گوييم. تفاوت ديد ش
ــمی اهل سنّت يعنی خلفای آنها، ضد  و حداقل در ميان متوليان رس
ــعی آنها اين بوده است که پيامبر را  ــت. تمام س اين ديدگاه بوده اس
ــند. به همين  فردی عادی جلوه بدهند و فقط قائل به پيامبريش باش
ــت کرده و در کتب صحاح  ــت رواياتی جعلی و موضوعه را درس جه
خودشان آورده اند که شأن پيامبر را پايين بياورند. ولی ديد شيعه اين 
ــيع اين است که حکومت بايد دست انسان  نبود. فلسفة سياسی تش
کامل باشد. کسی می تواند حکومت الهی کند و مردم را تربيت کند 
که هم علم داشته باشد و هم خودش متحقق به آن معانی باشد. اين 
است که ما انتخاب اميرالمؤمنين را به نص می دانيم، يعنی اينکه ما 
ــته ايم. پيامبر، خود می داند چه کسی  ــان نداش دخالتی در تعيين ايش

اش  صدرايی  تفسير  با  بويژه  تفسيرش  هر  با  وجود  وحدت  نظريه  ۸.  سمات: 
که وحدت شخصيه وجود است، از غريب ترين و موحش ترين اعتقاداتی است 
که بشر بر زبان خود جاری کرده است. عينيت خالق و مخلوق ( همان گونه که 
شبستری می گويد: غيرتش غير در جهان نگذاشت ـ الجرم عين جمله اشياء شد، 
و مال صدرا می گويد: هو وجود االشياء کلها! و می گويد: فرجعت العلية و االفاضة 
الی تطور المبدأ االول بأطواره!) نافی تمام اصول و فروع ديانت و شريعت است 
اگر چه هيچ وحدت وجودی ای نخواسته باشد به لوازم اعتقاد فلسفی و عرفانی 
وجود  وحدت  معنای  نفهميدن  دليل  به  يا  ندادن  تن  اين  که  بدهد  در  تن  اش 
است و يا به دليل غلبه وجه ديانت فيلسوف و عارف بر وجه تفلسف و تصوفش 

می باشد. 
۹.   سمات: اصطالح انسان کامل مانند کلمه قطب، اصطالحی فلسفی و صوفيانه 
برای  راه  تا  است  معصوم  حجت  و  معصوم  امام  نبی،  دينیِ  اصطالح  برابر  در 
هماوردی فيلسوفان و عرفا و اقطاب صوفيه با اهل بيت عصمت و طهارت عليهم 
السالم باز شود. انشاء اهللا در يکی از شماره های آتی سمات در اين باره بحث 

خواهيم کرد.
۱۰. احزاب ۲۱. 
۱۱. نجم ۹ـ ۸. 
۱۲. احزاب ۳۱. 
۱۳. بقره ۱۲۴. 

ــوه باشد، چنين شخصی را  ــت و چه کسی می تواند اس تالی تلْوِ اوس
ايشان به دستور خداوند معرفی کرد. پس نص يعنی دستور خداوند، 
ولی مالک دارد و آن مالک، واقعيت تکوينی است يعنی تحقق همة 
اسماء حسنای الهی در وجود مقدس امام و پيامبر، و با همين مالک، 
ــام بودن. ائمه فرزندان  ــه هم  امامند نه به مالک فرزند ام بقيه ائم
ــتند که امام نبودند. مالک، حتی فرزند ارشد بودن هم  مختلفی داش
ــت. نور و حقيقت امامت که البته به ذريه هم مربوط است،  نبوده اس
يعنی وراثت و عالم ماده هم در قبول و تلقی آن معنا نقش إعدادی 
ــانی الزم است که امامت را به  ــاز دارد. شرايط خاص انس و زمينه س
ــت که در روايات  ــد. اين همان چيزی اس نحو اتم و اکمل پذيرا باش
ما و بعضًا در روايات اهل سنت هم آمده است که «االئمه کلها من 
ــر در کتب صحاح اهل  ــر». روايات ائمه اثنی عش قريش و اثنی عش
ــت که پيامبر  ــود دارد و در مجامع روايی ما هم هس ــنت هم وج س
اکرم اسم دوازده امام را ذکر کرده اند و آخرينشان را به حضرت قائم 
(عجل اهللا تعالی فرجه الشريف) ختم کرده اند. اين بر اساس واقعيت 
تکوينی است. از لوازم آن هم واقعة غدير خم و شرايط خاص امامت 
ــت. اگر اين نبود، حداقل االن ديگر دعوای شيعه و سنی بی معنا  اس
ــر آن مسخره است.  ــد و دعوای ما بر س بود. ماجرايی بود و تمام ش
ولی شأن امامت، ايصال به حقيقت است. اينکه دست انسان ها را در 
باطن بگيرد. ما معتقديم (همان طور که در آيات و روايات آمده است 
ــا حکايت می کند) که غير از جريان  ــهود هم بر اين معن و عقل و ش
ــان ها با عقل خود  چيزی را می پذيرند ، بايد  ظاهری هدايت که انس
در باطن هم يک حقيقت معنوی آنها را هدايت کند. نقش دين اين 
ــت و نقش دين فقط القای فکر نيست. اين کار با پيامبر و امام و  اس
ــت که صراط  ولی خدا صورت می گيرد. در روايات فراوانی آمده اس
ــالم و اوالد او هستند . صراط مستقيم يعنی  ــتقيم علی عليه الس مس
ــان و خدا که دائمًا ما از خداوند می خواهيم ما  ــتقيم بين انس راه مس
ــاهراه قرار دهد. آن راه نفس مبارک اميرالمؤمنين است.  را در آن ش
ــتقيم  هرکس که فضائلش در باطن بر او منطبق بود، در صراط مس
ــی در ظاهر به اين شناخت نرسد و دسترسی نداشته  ــت. اگر کس اس
ــفقت و  ــد ولی واقعًا در باطن همان معنای عدالت و رحمت و ش باش
دقت در خداشناسی را داشته باشد، خداوند او را دستگيری کرده و به 
ظاهر هم آگاهش می کند. و با اين بيان همه آن روايات که شناخت 
ــت را منوط به شناخت  ــيدن به توحيد و ورود در بهش خداوند و رس
ــن می شود که مقصود  ــت روش ــالم معرفی کرده اس ائمه عليهم الس
ــت  ــالم اس انطباق باطنی و تکوينی با حقيقت نورية ائمه عليهم الس
ــناخت ظاهری هم توأم باشد می شود تشيع   کامل  که البته اگر با ش
ــناخت ظاهری به دليل شرايط خاص ممکن نباشد ولی  و چنانچه ش
ــد خداوند از باطن حجت خود را  قدم صدق و اخالص توحيد می باش

بر وی معرفّی می کند. [۱۴]
۱۴. سمات: در هر صورت اين تفسيری فلسفی و عرفانی از تشيع است و ربطی 
به معنای تشيع آن گونه که در موازين ارائه شده از اهل بيت عليهم السالم است 
ــرط اساسی تشيع نه تنها پذيرش واليت و وصايت اميرالمؤمنين و اوالد  ندارد. ش
معصومينش عليهم السالم است بلکه تبرای از مخالفين آنها نيز شرط ديگر است 
ــروط باشد، گمراهی و  ــد ولی فاقد اين ش ــخص هر چه به ظاهر عالمتر باش و ش

عقوبتش بيشتر خواهد بود. 
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 بـراى اينكه تأكيدى بر اصل سـؤال داشـته 
باشـيم، مى پرسم آيا متصور اسـت كه كسى قائل به 
واليت اميرالمؤمنين و اهل بيت عليهم السـالم نباشد 
ولـى با تعقل و بدون اسـتمداد از معارف اهل بيت به 

معارف عاليه توحيدى برسد؟

ــی با فکر  ــکان ندارد. اگر کس ــه حقيقت توحيد ام غفـارى: ب
ــه عالی ترين مطالب  ــت ب ــق مطالبی را قبول کند ممکن اس و منط
ــت. حقيقت  ــی اين غير از حقيقت توحيد اس ــد ول توحيدی هم برس
ــته  ــت که بنده در مقابل خداوند از خودش هيچ نداش توحيد اين اس
ــد و به مقام شهود توحيد برسد.[۱۵]  ــد و عبد محض خداوند باش باش
ــدون امام نمی توان  ــا می گويند که به حقيقت توحيد ب روايات به م
ــيد. عرفای کامل از شيعه نيز مانند مرحوم قاضی بر اين حقيقت  رس
ــته اند که کسی که به توحيد برسد بايد به واليت و از راه  تأکيد داش
واليت رسيده باشد. البته در مرحلة اول کار با فطرت الهی و فطرت 
عقلی است که در همه هست. ولی اگر بخواهد به حقيقت معنا برسد 

بايد با حجت خداو ند باشد.
ــت که حتی  ــما در ابتدا گفتيد که منظور اين اس اما آنچه که ش
برهان عقلی بر توحيد را بايد  اول امام بگويد و بعد از آن ما با برهان 
عقلی بپذيريم، پايين آوردن شأن امام است. اگر امام هيچ نقشی در 
صحت يک برهان ندارد، چرا بايد واسطه باشد؟  و اگر حقيقتًا نقش 
دارد و بدان جهت آن برهان پذيرفته می شود که امام فرموده است، 
ــت؟ اين چه مصلحت علمی است که  ديگر اين چه برهان عقلی اس
سبب می شود خداوند بنده اش را مجبور کند آنچه را که بايد از طريق 
ــنود؟ حال، اگر عقل يک  ــل بما هو عقل بپذيرد، ابتدا از امام بش عق
ــنيدن از امام، خودش با برهان به يک معرفت در  انسانی بيش از ش

خداشناسی رسيد، با چه مجوز علمی بی اعتبار است؟[۱۶] 
ــمات: شهود توحيد اگر به مفهوم شهود خداوند و يا متحد با ذات خداوند  ۱۵. س
ــد، همان وحدت  ــوس انا الحق زدن باش ــای نفی تعينات و ک ــدن و يا به معن ش
ــک بر خالف برهان و آموزه های قرآن و اهل بيت عليهم  ــت و بی ش وجود اس
ــت. توحيد حقيقی امری عقلی محض است و حتی معرفت فطری نيز  ــالم اس الس
ــتر در اين  ــود. عالقه مندان برای اطالع بيش ــه معرفت عقلی ارجاع داده می ش ب
ــمات  ــماره س موضوع می توانند به مناظره آقايان ميالنی و برنجکار در همين ش

مراجعه کنند. 
ــی در نفس و ذات آن نهفته  ــمات: الف. صحت يک برهان حقيقی عقل ۱۶ . س
ــت و اصطالحا حجيت آن ذاتی است اما اهل بيت عليهم السالم آموزگاران و  اس
متذکران و اثاره کنندگان اين براهين عقلی به ويژه در عرصه توحيد به انسان ها 
ــتند. و اين واسطه گی نه براهين عقلی را از عقلی بودن آن می اندازد (همان  هس
ــی به دانش آموز آن را  ــط معلم رياض ــه که آموزش قواعد عقلی رياضی توس گون
ــالم  ــاقط نمی کند) و نيز نه تنها نقصی برای ائمه عليهم الس از عقالنی بودن س
ــمار می رود. ( ليثيروا لهم  ــوب نمی شود که يکی از رسالت های آنها به ش محس
دفائن العقول) اما سخن مهم در مقام اين است که در مقام اثبات و فعليت کسی 
ــالم به برهان حقيقی در توحيد  به پای خود و از غير طريق اهل بيت عليهم الس

دست نيافته است. 
ــاره شد همه آنها که از مسيری غير از مسير حجج الهی به سراغ  ب. چنان که اش
ــالک کالمی ای چون اشاعره و  ــی رفته اند، مانند آنچه در مس موضوع خداشناس
ــاهد آنيم به خطا و گمراهی افتاده اند و اين  ــفه و عرفان ش يا معتزله و يا در فلس
ــالم آموزگاران  ــت که اهل بيت عليهم الس موضوع مورد تصريح دهها روايت اس
انحصاری توحيد و معرفت اهللا هستند. و البته معلوم است که آموزه های اهل بيت 

 بعضـى معتقدند ابن عربى ـ كـه صدها دليل 
و شـاهد بر شيعه نبودن و اهل واليت نبودنش وجود 
دارد ـ بـه عالى ترين معـارف توحيدى و حتى معارف 
واليى دسـت يافته اسـت. چطور متصور است كسى 
مثـل ابن عربى كه قائل به واليت اميرالمؤمنين و اهل 
بيت عليهم السـالم نيسـت و خودش را خاتم واليت 
محمديـه مى  داند، بـه توحيد و معارف عاليه رسـيده 

باشد؟

غفارى: بحث ابن عربی بحث پيچيده ای است و اين پيچيدگی 
ــخصيت و هم آثار اين شخص و متضاد بودن بعضی  به علت هم ش
ــوارد جنابعالی در نقل اقوال  ــاير م ــت. البته باز مثل س امور در او اس
مخالفين غلو و بی انصافی می فرماييد. اينطور نيست که صدها دليل 
ــد،[۱۷] اگرچه قطعًا شواهدی  ــيع ابن عربی وجود داشته باش عليه تش
ــه می فرمائيد قائل به واليت اميرالمؤمنين و اهل  ــه می فرمائيد قائل به واليت اميرالمؤمنين و اهل وجود دارد. و اينک وجود دارد. و اينک
ــت. ابن عربی به  ــت، قطعًا خالف واقع اس ــالم نيس بيت عليهم الس
ــدت به واليت اميرالمؤمنين و اهل بيت معتقد است که انشاءاهللا  ش
ــت محمديه نمی داند.  ــودش را نيز خاتم والي ــد و خ بيان خواهد ش
ــدة محمديه در اصطالح او غير از واليت  ــم واليت خاصه يا مقي خت
ــه اميرالمؤمنين  ــه آن را مربوط ب ــت ک ــه به طور مطلق اس محمدي
ــد به  ــالم اهللا عليهما می داند و اگر الزم ش ــرت مهدی س ــا حض و ي
عبارات وی در اين باب اشاره خواهد شد. اما در پيچيدگی شخصيت 
ابن عربی و وجود برخی آراء به ظاهر متضاد در آثار وی نيز ترديدی 
ــخی را که به نظرم می رسد، بيان می کنم.    ــت. بنده اجماالً پاس نيس
ــياری از معارف و  ــت و بس من قائلم که ابن عربی از بزرگان عرفاس
حقايق در مطالب او هست. البته موارد اشتباه هم در فکر ايشان ديده 
ــود. مواردی که قطعًا خالف است چه در تفاسير او از قرآن يا  می ش
ــش.[۱۸] پاره ای از نظرياتش را هم عقل بنده قاصر  بعضی از نظريات
ــت يا غلط و در آنجاها  ــت اس ــت و نمی دانم آيا درس از فهم آن اس
ــت  ــياری از مطالب فوق العاده عالی هم دارد. اين برداش متوقفم. بس
ــاب ابن عربی  ــانی که در ب ــت. به لحاظ کس ــخصی من       اس ش
ــد، می توان گفت که در تاريخ دو نظر متضاد راجع  اظهارنظر کرده ان
به او وجود دارد. دسته ای به شدت با او مخالفند و او را ضال و مضلّ 
ــمه ضاللت می دانند. مثل بعضی از علمای ظاهر[۱۹] و فقها  و مجس
ــالم در توحيد کامال برهانی است که به خصوص در احتجاجات آنها با  عليهم الس

فيلسوفان و متکلمان زمانشان مندرج است. 
۱۷. سمات: عالقه مندان به موضوع تسنن يا تشيع ابن عربی را به کتاب «ابن 
ــنی متعصب» اثر محقق ارجمند عالمه سيد جعفر مرتضی عاملی و نيز  عربی، س

چهارمين شماره فصلنامه سمات ارجاع می دهيم. 
ــمات: البته اگر تنها يکی از اين نظرياتی که ابن عربی قائل به آن است  ۱۸ .   س
ــود، از سوی بسياری از ارادتمندان به ابن عربی به  در روزگار ما از فردی صادر ش
ــود ولی در  ــن درجات انحراف و کفر (و البته اغلب به حق) توصيف می ش باالتري
باره ابن عربی که بدترين انحرافات عقيدتی از وی صادر شده است، انواع و اقسام 

توجيهات و مسامحات به کار گرفته می شود! 
ــای باطن و فهيم و  ــفانه تعبير علمای ظاهر (در مقابل علم ــمات: متاس ۱۹ . س
ــياری و بلکه اکثريت قاطع فقها و متکلمين  ــبت به بس عميق!) تعبيری موهن نس
ــفه و عرفان اعالم موضع کرده اند. مثال  ــت که در برابر فلس و علمای مکتب اس
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الً با  از اين قبيل هستند. مخالفت اينها هم يا از باب اين است که کُ
عرفان مخالفند و او را فرد اعال در اين مطلب می دانند و عده ای هم 
ــت مثل عالءالدوله سمنانی از  مخالفتی با عرفان ندارند و ممکن اس
عرفا باشند ولی با او در پاره ای مطالب مخالف باشند و بگويند بعضی 
مطالب ابن عربی اشتباه است.[۲۰] عده ای هم در نقطه مقابل، ايشان 
را به اوج می برند و او را شيخ اکبر، انسان کامل[۲۱] و کسی که همه 
معارف از اوست معرفی می کنند. اين جريان به طور يکسان و موازی 
ــنّی وجود دارد. در بين سنيان بعضی او را شيخ اکبر و  ــيعه و س در ش
ــيق می کنند  ــدوة عرفا و اولياء می دانند و برخی او را تکفير و تفس ق
امثال «ذهبی» مورخ نامی اسالمی از اهل سنّت در قرن هشتم که 
در کتاب معروف رجالی خود به نقل از شيخ خود ابامحمدبن عبداهللا 
اب ايضًا؟  اب، و قُلتُ له کذّ سلّمی می نويسد «فقال هو شيعی سوٌء کذّ
قال نَعم».۲۲ در بين شيعه هم اين دو جريان افراط و تفريط دربارة او 
ــخصيت های بسيار برجسته ای  وجود دارد. البته در گروه موافقين، ش
ــتند نيز  هم وجود دارند افرادی که در اوج تقوی و ورع و تعقل هس
ــته مرحوم  ــه او اظهارنظرهای مثبتی کرده اند. در قرن گذش راجع ب
ــفه و عرفان به قدری شخصيتش بارز بود  قاضی در نجف ضد فلس
ــان در عداد مراجع بزرگ  ــی به ايشان تعرض نمی کرد. ايش که کس
ــن اصفهانی مرجع  ــيد ابوالحس و هم مباحثه مرحوم آيت اهللا حاج س
ــار و کرامات مرحوم قاضی به حدی  ــد عصر خود بودند، ولی آث وحي
ــان باقی نمی گذاشت. ده ها نفر از  بود که جايی برای مخالفت با ايش
ــان بودند. شخصيتی  ــيع از شاگردان ايش مجتهدين به نام عالم تش

يکی از اين علمای ظاهر، فقيه و اصولی عاليقدر ميرزای قمی است که سخت ابن 
ــمات مقاله رد وحدت  ــماره س عربی را نقد و رد می کند. (مراجعه کنيد به همين ش

وجود به قلم ميرزای قمی)
۲۰ . سمات: بله آقای دکتر اشاره خوبی کردند. مخالفت عالء الدوله با ابن عربی 
ــان فقيه و اصولی نامور ميرزای قمی (ره) بخوانيم:   «و محيی الدين [ابن]  را از زب
عربی شقی- که سزاوار است مسمی شود به «مميت الدين» يا «ماحی الدين»- 
ــت: «سبحان من أظهر األشياء و هو عينها» يعنی  در اول کتاب فتوحات گفته اس
ــت همه اشياء را و او  ــی را که ظاهر کرده اس تنزيه می کنم و پاکيزه می دانم کس
ــای اين فرقه است، با  ــمنانی که از رؤس ــت. و «عالء الدوله س خود عين آن هاس
ــته  ــيه فتوحات به اين عبارت نوش ــود کمال ارادت او به محيی الدين در حاش وج
ــرم نمی کنم؛ زيرا که خدای تعالی شرم نمی  ــت: «من حق می گويم و از تو ش اس
ــت. ای شيخ! اگر بشنوی  کند از اين که حق را بگويد چنان که در قرآن مجيد اس
ــت، با او مسامحه نمی کنی،  ــی که بگويد: فضله شيخ خود وجود شيخ اس از کس
ــت از برای تو که  و غضب می کنی بر او و از او نمی گذری، پس چگونه جايز اس
نسبت بدهی اين هذيان را به پادشاه ديانی که جزای عمل هر کسی را می دهد؟ 
ــی از اين ورطه مهلکی که  ــوی خدا، و توبه نصوح کن تا نجات بياب ــرد به س بازگ
دهری ها که قايل به خدايی نيستند و دهر را خدا می دانند از آن استنکاف دارند، 
و همچنين طبيعی ها که کارخانه موجودات را از تصرف طبيعت می دانند، و يونانی 
ها که اعتقاد به شريعت ندارند، و سالم بر کسی باد که متابعت راه راست کند.» ( 
ر. ک به همين شماره سمات دفتر ويژه مقاله رد وحدت وجود به قلم ميرزای قمی) 
ــمات: پيشتر گفتيم که اصطالح انسان کامل يک اصطالح صوفيانه است  ۲۱ . س
که در مقابل اصطالح امام معصوم و حجت معصوم خداوند جعل شده است تا راه 
ــی صوفيان در برابر دوازده امام معصوم عليهم السالم باز  برای امام و قطب تراش
شود و همان گونه که آقای دکتر غفاری فرمودند: برخی ابن عربی را انسان کامل 

می دانند. يعنی عدل امام معصوم! 
۲۲. ميزان االعتدال فی نقد الرجال،ج ۳، صص ۶۶۰ـ۶۵۹ . 

      غفـارى: آنچه شـما گفتيد كه حتى برهان 
عقلـى بـر توحيـد را بايـد  اول امـام بگويد و 
بعـد از آن مـا با برهان عقلـى بپذيريم، پايين 
آوردن شـأن امام اسـت. اگر امام هيچ نقشى 
در صحت يك برهان ندارد، چرا بايد واسـطه 
باشـد؟  و اگر حقيقتاً نقش دارد و بدان جهت 
آن برهان پذيرفته مى شـود كه امـام فرموده 
اسـت، ديگر اين چه برهان عقلى است؟ اين 
چه مصلحت علمى اسـت كه سـبب مى شـود 
خداونـد بنـده اش را مجبـور كند آنچـه را كه 
بايـد از طريق عقل بما هو عقـل بپذيرد، ابتدا 
از امام بشـنود؟ حـال، اگر عقل يك انسـانى 
بيش از شـنيدن از امام، خـودش با برهان به 
يك معرفت در خداشناسى رسيد، با چه مجّوز 

علمى بى اعتبار است؟
سـمات: الف. صحت يك برهان حقيقى 
و  اسـت  نهفتـه  آن  ذات  و  نفـس  در  عقلـى 
اصطالحـا حجيت آن ذاتى اسـت اما اهل بيت 
عليهم السـالم آموزگاران و متذكـران و اثاره 
كنندگان ايـن براهين عقلى به ويژه در عرصه 
توحيد به انسـان ها هستند. و اين واسطه گى 
نه براهين عقلى را از عقلى بودن آن مى اندازد 
(همـان گونه كه آموزش قواعـد عقلى رياضى 
توسـط معلم رياضـى به دانش آمـوز آن را از 
عقالنـى بودن سـاقط نمى كنـد) و نيز نه تنها 
نقصى براى ائمه عليهم السالم محسوب نمى 
شـود كه يكى از رسـالت هاى آنها به شـمار 
مى رود. ( ليثيروا لهم دفائن العقول) اما سخن 
مهـم در مقام اين اسـت كـه در مقام اثبات و 
فعليت كسـى به پاى خود و از غير طريق اهل 
بيت عليهم السالم به برهان حقيقى در توحيد 
دسـت نيافته اسـت.  ب. چنان كه اشاره شد 
همـه آنها كه از مسـيرى غير از مسـير حجج 
الهى به سـراغ موضوع خداشناسـى رفته اند، 
مانند آنچه در مسالك كالمى اى چون اشاعره 
و يا معتزله و يا در فلسفه و عرفان شاهد آنيم 
به خطا و گمراهى افتاده اند و اين موضوع مورد 
تصريح دهها روايت است كه اهل بيت عليهم 
السـالم آموزگاران انحصارى توحيد و معرفت 
اهللا هسـتند. و البته معلوم است كه آموزه هاى 
اهل بيت عليهم السالم در توحيد كامال برهانى 
اسـت كه به خصـوص در احتجاجـات آنها با 

فيلسوفان و متكلمان زمانشان مندرج است. 
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مثل ايشان ابن عربی را تأييد می کند و فتوحات ايشان را می خواندند. 
ايشان يک نسخه ترکی از فتوحات داشتند.

 و البتـه خيلى هـا و از جملـه مرحـوم سـيد 
ابوالحسـن اصفهانى به همين دليل با مشرب و مرام 
عرفانـى مرحوم آقاى قاضى سـخت مخالـف بودند 
و گرايـش ايشـان بـه ابن عربـى را سـخت تخطئه 

مى كردند.

ــی و آنها  ــا در اينجا داريم نظرات مختلف را بررس غفـارى: م
ــنگين می کنيم. فرض کنيد حضرت آيت اهللا العظمی  ــبک ـ س را س
ــه بودند. فقيه  ــت نظر نمون ــی و دق ــده) که در تيزهوش ــی (ق خمين
ــفه و عرفان و  ــرايط دنياديده ای بودند و در اوج درس فلس جامع الش
ــان هم ابن عربی را در جايگاه بسيار بزرگی قرار  سياست بودند، ايش
ــان در نامه خود به گورباچف می گويند شما اشخاصی  می دهند. ايش
را برای شناخت شيخ اکبر ابن عربی بفرستيد. يا تعابيری مانند اينکه 
«اگر خواستيد از مباحث اين بزرگمرد مطلَّع شويد...»، خود ايشان بر 
فصوص ابن عربی حاشيه دارند. البته بعضی جاها مخالفت هم دارند. 
ــت که تابع عقل خود با  شد. من شخصًا از  ــی اين اس طبع آزادانديش
ــوه هستند،  ــالمت نفس و قدرت فکر اس مرحوم مطهری که در س
ــيخ اکبر  ــت. و نيز او را به حق ش ــنيدم که ابن عربی اعجوبه اس ش
ــت که محل تضاد است.  می خواندند. اعجوبه بودنش هم همين اس
گاهی در اوج و گاه در حضيض است.[۲۳] به آثار او که نگاه می کنيم، 
ــد که صفت اعجوبه يعنی کسی که گاه در اوج  ــمات: باالخره معلوم نش ۲۳ .  س
ــا چگونه  ــت يا ذم؟ و اساس ــت و گاه در حضيض باطل گويی مدح اس معرفت اس

می توان فردی تهافت گو در مسائل اعتقادی را تاييد نمود؟ 
ــن فيض کاشانی (داماد  ــت در اينجا وصف ابن عربی را از مال محس و اما به جاس
ــت (و در  ــفه و عرفا بوده اس ــلک فالس مالصدرا) که خود عمده عمرش را در س

ساليان آخر عمر توبه می کند)، بخوانيم: 
ــت. او از پيشوايان صوفيه و از  ــيخ اکبر اهل سنت، محی الدين ابن عربی اس   «ش
بزرگان اهل معرفتشان است. در فتوحات می گويد: «من از خدا نخواستم که امام 
ــاند.» ای صاحبان  ــتم به من می شناس ــاند و اگر می خواس زمانم را به من بشناس
ــناختن امام ديد  ــرت بگيريد و بنگريد که چگونه خود را بی نياز از ش ــرت عب بصي
ــد: «هر کس بميرد و امام  ــهور بين همه علما که می گوي حال آن که حديث مش
ــت» را شنيده بود، پس چگونه خدا  ــد به مرگ جاهليت مرده اس زمانش را نشناس
ــيطان او را در زمين علوم،  ــت تا ش او را مخذول و گمراه کرد و به خودش واگذاش
ــت و  ــم فراوان و دقت نظری که داش ــش کرد. پس با وجود عل ــرگردان رهاي س
برخورداريش از سير در زمينه حقايق و فهم نسبت به اسرار و دقايق، در هيچ يک 
از علوم اسالمی راه مستقيم را نپيمود و به حتم و يقين به حدود آن دست نيافت 
ــرع و تناقضات عقلی واضحی وجود  ــخنانش مخالفت های رسوايی با ش و در س
ــه کودکان به آن می خندند و زنان  ــان مخالفت ها و تناقض هايی ک دارد؛ آن چن

آنها را به سخره می گيرند. 
ــرار  ــت بر آنان که در تاليفات او خصوصا فتوحات و باالخص ابواب اس ــن حقيق اي

عبادت تتبع کنند پنهان نمی ماند. 
سپس با ادعاهای گسترده اش در شناخت خدا و مشاهده معبود و همراهی با خدا 
با چشم شهود و اين که به دور عرش گشته و فنای در توحيد و ... او را در شرايطی 
ــای متکبرانه و  ــخيف و احمقانه و بلند پروازی ه ــخنان س ــی که دارای س می بين
ــت که جگر  ــان و خرافات درهم و برهم و ضد و نقيض های تحير آوری اس هذي
ــخنانی به ثبات و مستقيم می گويد و گاهی مطالبش از  را پاره پاره می کند. گاه س

آشيانه عنکبوت سست تر است. 
ــبت به خداوند منزه وجود  ــا و تصنيفاتش گفتارهای بی ادبانه ای نس ــاب ه در کت

ــعرانی تحريفاتی  ــان ـ که البته به نظر مرحوم ش مثل فتوحات ايش
ــت ـ ، تعابيری راجع به اميرالمؤمنين و  ــم در آن صورت گرفته اس ه
ــت و هيچ شيعه ای اين  ــان و ائمه اطهار آمده که در اوج اس مقاماتش
ــار از اين تعابير  ــايد بيش از ده ب ــر را ندارد. در کل فتوحات ش تعابي
ــد. تعابير عجيب و غريبی مثل اينکه اميرالمؤمنين «سر االنبياء  باش
االجمعين» هستند.[۲۴] يعنی حقيقت همه انبيا. در باب امام زمان نيز 
تعابير قطعی و رسمی دارند. تعابيری که عينًا مانند اعتقاد يک شيعة 
امامی است. هم می گويد که: مهر و نشانه امامت را در ايشان رؤيت 

کرده است... اين مطالب يکی دو تا نيست.

 تعبيـرى هـم كـه خـودش را خاتـم واليت 
معرفى مى كند و يا اينكه مقام ابوبكر و عمر را باالتر 

از اميرالمؤمنين مى  داند، هم هست.

ــه اين تعابير به هيچ وجه  غفـارى: بله. بعدًا عرض می کنم ک
ــالم نيز  ــيعی ندارد، و در مورد خلفای صدر اس ــی با عقايد ش منافات
ــنّت دارد ولی هرگز قابل  ــب روايات اهل س اگرچه تعابيری به حس
مقايسه با آنچه که در مورد اميرالمؤمنين و يا حتی امام حسن و امام 
ــد که حاال در جای خود عرض  ــين عليهم السالم دارد، نمی باش حس
ــت و اگر  ــيع باطنی او فراوان اس می کنم. به هر حال نصوص بر تش
اين نصوص نبود، سنی ها او را يکسره به نفع خود مصادره می کردند. 

در آثار ديگر او هم از اين نکات وجود دارد.

خاتم واليت محمديه
ــود به آن تفوه کند. او در  ــلمانی در هيچ موقعيتی راضی نمی ش دارد که هيچ مس
ــت  ــان و عقل ها را وحش ضمن کلماتی مزخرف و ديوانه وار که قلب ها را پريش
ــش از صور مجرده امور قبيحی را  ــن ها را متحير می کند، گويا در نفس زده و ذه
ــايد عقلش به  ــت؛ ش می بيند و گمان می کند که آن ها حقيقت وصول به حق اس
واسطه شدت رياضت و گرسنگی مختل شده و آن چه به خاطرش می آمده بدون 
ــده است و قطب الدين بن محی الدين الکوشکناری  تامل به قلمش جاری می ش
ــت می گويد: «هر يک از اهل کشف  ــايخ صوفيه اهل سنت اس که از برترين مش
ــرع مخالفت داشته  ــفاتش با روش صاحب ش را يافتيم که روش عبادات و مکاش
است می دانيم که او وضعش درهم و کشفش معيوب است و اين روش از صاحب 
ــباهت و  ــر گرديده و اين روش هيچ ش فصوص و صاحب نصوص در زمين منتش
ــای اين قانون برای ما علم  ــبتی با روش صاحب وحی ندارد. پس به مقتض مناس
پيدا می شود که اين دو وضعشان درهم و مکاشفاتشان معيوب است. پس راه ما از 
ــت.» مراد او از صاحب فصوص، محی  کلمات و کتاب های اين دو نفر به دور اس
ــت. نمونه  ــاگردش صدر الدين قونوی اس الدين ابن عربی و از صاحب نصوص ش
هايی از اشتباهات رسوا و نمونه ای از مطالب خالف شرع مطهر نبوی ابن عربی 
ــه گفتارش اعتماد نکرده  ــند ب ــم برای اين که آنان که او را نمی شناس را می آوري
ــر  ــوند و ديگران را نيز گمراه نکنند و در حالی که طالب خيرند در ش و گمراه نش
ــمار را با اين نمونه ها مقايسه کنيد ...گويا  ــاير نمونه های مشابه بی ش نيفتند. س
ــده است که به مقام  ــريع داده ش مرادش (ابن عربی) از آنانی که به آنها مقام تش
انبياء ملحق شوند، مشاهير اصحاب همچون ابوبکر و عمر و معاذ و مانند اينهايند 
ــن بصری و سفيان ثوری و نظاير ايشان؛ سپس ائمه چهارگانه  و پس از انان حس
(ابوحنيفه، شافعی، مالک و احمد بن حنبل) و امثال آنان ، سپس خودش و کسانی 
ــعار دارد.» (  که در معرفت به او نزديکند، چنان که در فتوحات به اين مطلب اش
سيد علی رضا حسينی، ديدگاه ابن عربی در باره خلفا، انتشارات دليل ما، ص ۱۰۵ 

به نقل از مجموع رسائل ، رساله بشارة الشيعة ص ۱۵۰ تا ۱۵۲)
۲۴ . سمات: و در جايی ديگر سخن از معراج خود می گويد که در آن اميرالمؤمنين 

را در رتبه ای پايين تر از ابوبکر و عمر و عثمان ديده است!
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ــاره کرديد که محيی الدين خود  ــئله ختم واليت که بار ديگر بدان اش و اما مس
ــت. البته مسئله  را خاتم واليت محمديه می داند، بله در کلمات او چنين چيزی هس
ــکال می کنيد و بنده مجبورم چندين صفحه برای  ــما يک کلمه اش ــت که ش اينس
ــائل نسبتًا پيچيده در  ــئلة ختم واليت از مس رفع آن توضيح بدهم. به هر حال مس
ــان در جاهای مختلف  ــت که  ايش ــت و علّت آن هم اينس ــيخ اس کلمات جناب ش
ــائل خود از آن صحبت کرده و  «فتوحات» و نيز در «فصوص» و نيز در بعضی رس
ظاهرًا هم متفاوت صحبت کرده است و موجب اختالف آراء مفسران و شارحان و 
منتقدان شده است. ولی چنانچه دقت به خرج داده شود و به انصاف نيز نظر شود، 
ــان در اين باب قابل جمع است. با اينکه رعايت تقيه[۲۵] موجب سخن  کلمات ايش
ــازگاری ها مربوط به کسانی می شود  ــياری از ناس ــده ولی بس گفتن به رمز و راز ش
ــعی می کنند بر اساس عقايد  ــازگار کنند و س ــان را با حق س که نمی خواهند خودش
ــپس دچار اشکال می شوند. به هر حال  ــير کنند و س و تعصبات خود حقايق را تفس
ــت  ــت به طوری که هر نبی ولی اس ــور از مقام واليت همان باطن نبوت اس منظ
ــد و  ــت. واليت نهايت قرب بنده به حضرت حق می باش ولی البته هر ولی نبی نيس
ــتر از  هر يک يا بيش ــت يعنی هريک از انبياء و اولياء مظْ دارای درجات و مراتبی اس
ــماء کليه الهيه می باشند. به همين معنا برای مقام واليت ختميتی متصور است  اس
ــت. بلکه رسيدن به باالترين درجه قرب است  که منظور از آن خاتميت زمانی نيس
که از آن باالتر نباشد و به قول ابن عربی «فليس الختم بالزمان بل باستيفاء المقام 
(رسالة عنقاء مغرِب فی ختم االولياء و شمس مغرب، از مجموعه رسائل ابن عربی، 
ج ۳، ص ۵۰، چ دارالمحجة البيضاء لبنان). در اين صورت، آن ولی که به اين درجه 
برسد او را ولی خاتم گويند و  ساير اولياء در مقامات خود از او بهره مند خواهند بود. 
ــه مصداق  ــت که مقام خاتم االولياء در ابن عربی حداقل در س به هر حال بايد دانس
تعيين گرديده است. اولين آن خاتم الوالية المطلقه يا عامة است که حضرت عيسی 
ــد که در زمان و امت خود نبی بوده و در امت محمديه ولی  ــالم اهللا عليه می باش س
ــد  ــت «ختم دو ختم می باش ــد. ترجمة عبارت وی در «فتوحات» چنين اس می باش
ــه خداوند به آن والية  ــا آن واليت را ختم می کند و ختمی ک ــی که خداوند ب ختم
ــی  ــه را ختم می کند. و اما ختم واليت به طور اطالق از آن حضرت عيس المحمدي
ــالم است که او در زمان اين امت ولی است... و اما ختم الوالية المحمديه  عليه الس
ــيار با کرامت و صاحب نفوذ است و او  ــت از عرب که از نژادی بس از آن مردی اس
در زمان ما موجود است و من او را در سال ۵۹۵ در شهر فاس ديده ام و عالمتی را 
ــکار  ــم مردم مخفی می نمايد برای من آش نيز که ويژة او بود و خداوند آن را از چش
ــت (منظور  ــاخت به گونه ای که مهر واليت او را ديدم و او خاتم النبوة مطلقه اس س
همان واليتی است که در مقابل نبوت تشريعی است) بدين ترتيب خداوند واليتی 
ــده است به وسيلة اين  ــر حاصل ش را که از طريق وراثت معنوی محمدی برای بش
ــاير انبياء در بشر  ــت. و اما واليت عامی را که از طريق س ــخص ختم نموده اس ش
ــت قبل و بعد از پيامبر اکرم حاصل خواهد شد و آنها بعد از ختم  ــده اس متحقق ش
ــب و مقام حضرت  ــی از قل ــدی هم خواهند بود. ولی واليت مخصوص ناش محم
ــم و بعد از آن حاصل  ــلم به جز از طريق اين خت ــد صلی اهللا عليه و آله و س محم

نخواهد شد و اما الوالية العامه خاتم آن حضرت عيسی عليه السالم است».۲۶ 
نکتة مهم اينست که جناب محيی الدين بالفاصله در صفحة بعد از اين عبارت 
ة محمديه» اشاره می کند و تصريح  به شخص ديگری به عنوان «ختم واليت خاصّ
ــخصی به جز امام مهدی منتظر است، که  می کند که اين ختم واليت خاصه آن ش

۲۵ . سمات: در مورد تقيه در پانوشت های بعدی توضيح خواهيم داد.
۲۶. ص ۴۹، ج ۲. 

كـه  قائلـم  مـن  غفـارى:        
ابن عربـى از بزرگان عرفاسـت 
و بسـيارى از معـارف و حقايـق 
در مطالب او هسـت. البته موارد 
اشـتباه هم در فكر ايشان ديده 
مى شود. مواردى كه قطعاً خالف 
است چه در تفاسـير او از قرآن 
يا بعضى از نظرياتش. پاره اى از 
نظرياتش را هم عقل بنده قاصر 
از فهـم آن اسـت و نمى دانم آيا 
درست است يا غلط و در آنجاها 
مطالـب  از  بسـيارى  متوقفـم. 
فوق العاده عالى هـم دارد... من 
شخصاً از مرحوم مطهرى كه در 
سالمت نفس و قدرت فكر اسوه 
هسـتند، شـنيدم كـه ابن عربى 
اعجوبه اسـت. و نيز او را به حق 
شـيخ اكبر مى خواندند. اعجوبه 
بودنش هم همين است كه محل 
تضاد اسـت. گاهى در اوج و گاه 

در حضيض است.
اعجوبـه  صفـت  سـمات: 
اوج  در  گاه  كـه  كسـى  يعنـى 
معرفت اسـت و گاه در حضيض 
باطل گويى، مدح اسـت يا ذم؟ 
مال محسن فيض كاشانى (داماد 
مـال صـدرا) در باره ابـن عربى 
مى گويد: محى الدين ابن عربى 
از پيشوايان صوفيه و از بزرگان 
در  او  اسـت.  معرفتشـان  اهـل 
فتوحـات مى گويد: "مـن از خدا 
نخواسـتم كـه امام زمانـم را به 
من بشناساند و اگر مى خواستم 
اى  مى شناسـاند."  مـن  بـه 
صاحبان بصيـرت عبرت بگيريد 
و بنگريـد كه چگونـه خود را بى 
نياز از شناختن امام ديد حال آن 
كه حديث مشهور بين همه علما 
كـه مى گويد: "هـر كس بميرد و 
امام زمانش را نشناسد به مرگ 
جاهليت مرده اسـت" را شـنيده 

بود.
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محمدى  االولياء  خاتم  غفارى: 
به طور مطلق در نظر جناب ابن عربى 
جـز مقـام مقـدس حضـرت مهدى 
سـالم اهللا عليـه نيسـت و شـخص 
را  محمـدى  واليـت  كـه  ديگـرى 
داراسـت واليت محمديـه خاصه را 
داراست و نه واليت محمدى مطلقه 
را، و آن مصداق سـوم واليت است 
كه به حسـب بعضى اشارات جناب 
شيخ، منطبق بر خود ايشان مى شود. 
و البتـه در اصل جعل اين اصطالح و 
تقسـيمات مربوط بـدان مى توان با 
جناب شـيخ اكبر مباحثه و مناقشـه 
داشـت و تقسـيمات مناسب ترى با 
واژه امامت قرآنى در مسـئلة واليت 
و درجـات آن انجـام داد همان طور 
كـه در مصـداق ختم واليـت مطلقه 
براى حضرت عيسـى سالم اهللا عليه 
محّل بحث جّدى اسـت. ... آنچه كه 
روشن است اينكه جناب شيخ مقام 
خاتميـت واليت مطلقـه محمديه را 
براى حضرت مهدى سـالم اهللا عليه 
اثبات مى كند و ختم واليت محمدى 
جزئيه يا خاص را كـه بهره مندى از 
پـاره اى از اسـماء كليه الهى باشـد 
براى خود و يا حتى اشـخاص ديگر 
بيـان مى كند. هيـچ آدم بـا انصافى 
جـرأت نمى كند به طـور قطع بگويد 

كه چنين آدمى شيعه نيست.
سـمات: ابن عربى خـود را از 
حضرت مهدى عليه السالم داناتر و 
حكيم تر دانسـته بلكه خود را برادر 
قرآن و حضرت مهدى عليه السـالم 
را برادر شمشـير دانسـته اسـت: و 
أما ختـم الوالية المحمدية فهو أعلم 
الخلـق باهللا ال يكون فـى زمانه و ال 
بعد زمانه أعلم باهللا و بمواقع الحكم 
منـه فهـو و القـرآن إخـوان كما إن 

المهدى و السيف إخوان.

ــاللة حسی  ــت ولی اين ختم خاص از س ــل و عترت پيامبر اس مهدی از نس
ــت.۲۷ پس تا اينجا سه  ــالله و اعراق معنوی اوس ــت و بلکه از س پيامبر نيس
ــرب که او خاتم  ــد: ۱ـ مردی از تبار ع ــرای خاتم االولياء بيان ش ــداق ب مص
ــت و جناب محيی الدين او را در سال ۵۹۵ در شهر فاس  واليت محمدی اس
ــته به ارث رسيده  ــت ۲ـ ختم واليت عامه که از انبياء گذش زيارت کرده اس
ــی است ۳ـ ختم واليت محمدی خاص که به غير  ــت و آن حضرت عيس اس
ــود که  ــود معلوم می ش ــت. در عباراتی که ذيالً نقل می ش از امام مهدی اس
ــخص حضرت  ــت، ش ــم واليت محمدی که از تبار اصيل عربی اس آن خات
ــرای واليت محمدی به  ــت. همچنين ختم خاص و جزئی ب مهدی(عج) اس
ــت.[۲۸] البته  جناب شيخ در باب بيست و چهارم  ــيخ، خود اوس زعم جناب ش
ــه ختم واليت محمدی  ــابه آنچه را که در جلد دوم راجع ب ــات نيز مش فتوح
ــت با يک نکتة اضافه «و للوالية المحمديه المخصوصه  آورده بيان کرده اس
ــلم ختم خاص فی الرتبة  ــرع المنزل علی محمد صلی اهللا عليه و س بهذا الش
ــوالً و قد ولد فی زماننا و رأيتُه ايضًا و  ــالم لکونه رس ــی عليه الس دون عيس
ــی بعده االّ و هو راجع  ــه و رأيت العالمة الختمية التی فيه فال ول ــت ب اجتمع
اليه کما انه النبی يکون بعد محمد صلی اهللا عليه و سلم االّ و هو راجع اليه 
ــبة کلُ ولی يکون بعد هذا الختم الی يوم القيامة نسبة  ــی اذا نزل، فنس کعيس
م فی النبوة کاءلياس و عيسی  ــلّ کل نبی يکون بعد محمد صل اهللا عليه و س

والخضر فی هذا االمة».۲۹ 
نکتة خاص اين عبارت اينست که جناب شيخ بيان می کند هر ولی ديگر 

تا روز قيامت تحت واليت اين ولی خاتم است.
ــات را که در باب  ــب عبارت باب ۳۶۶ فتوح ــر بر اين مطال ــون اگ و اکن
حضرت مهدی(عج) و وزرای او بود در نظر آوريم، آنجا که جناب شيخ در سه 
بيت به روشنی مقصود از خاتم اولياء محمديين را به طور مطلق بيان می کند:

  االوليـاء شـهـيـد ختـم أال إن
و عيـن امـام العـالـميـن فقيد

هو السيد المهدی من آل احمد  
هو الصـارم الهنـدی حين يبيد

هوالشمس يجلو کلّ غم و ظلمة     
هو الوابل الوسمی حيـن يجود

ترجمه:   
آگاه باشيد که ختم اولياء حاضر و شهيد  است

ــت که وجود عينی و جسمی امام عالميان  و اين در حالی اس
غيرقابل دسترسی و پنهان است

او همان آقای ما مهدی از آل محمد است
او که شمشير بران هندی است در آن موقع که ظهور کند

ــت و تيرگی را  ــت که هر ظلم ــيد تابانی اس او همان خورش

۲۷. فتوحات، ج ۲، ص ۵۰. 
ــی برای خود، و خود را خاتم واليت خاص محمدی  ــمات: اين واليت خاص تراش ۲۸. س
دانستن به چه دليل است؟ البته برای ابن عربی که مدعی اسراء و معراج و دانستن علم غيب 
ــت که معارفش را از روح االمين می گيرد  ــت و خويش را رکن عالم می داند و مدعی اس اس
ــت و باالتر از همه خداوند را چند بار در خواب  ــته اس و کتاب فتوحاتش را به امر خداوند نوش
ديده است، ادعای ختم واليت خاص محمديه برای او نوعی تواضع! و خفض جناح! به شمار 

می رود! ( رجوع کنيد به کتاب «ابن عربی سنی متعصب» ص۱۱۵ تل ۱۱۸ ) 
٢٩. فتوحات، ج 1، ص 185. 
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روشن می کند
او همان باران درشت بهاری است که همه از جود و 

بخشش او بهره مند می شوند
ــت همان  ــت که آن کس که امام عالميان اس اکنون معلوم اس
ــت و او همان مهدی(عج)  ــت که شاهد و غايب اس ختم اوليائی اس
ــت که هر ولی تا آخر زمان تحت واليت اوست و او همان است  اس
ــدن عالمت خاتميت او ياد  ــيخ دو بار از رؤيت او و دي ــه جناب ش ک

می کند.
ــخص سوم که ختم واليت محمدی  هيچ مانعی ندارد که آن ش
ــد.  ــت ابن عربی و يا هر ولی ديگری از امت محمدی باش خاص اس
کما اينکه در رسالة «عنقاء مغرب فی ختم االولياء و شمس مغرب» 
ــاره می کند و می گويد که  ــه گانه اش به صراحت به اين مصاديق س
ــه ذکر اين ختم  ــی از کتاب عزيز خود ب ــد در موارد مختلف «خداون
مکرم و االمام المتبوع المعظم و حامل لواء الوالية و خاتمها، و امام 
ــت و مرتبه و قدر او را مشخص  ــاره کرده اس الجماعة و حاکمها اش
ــود. زيرا حضرت امام  کرده تا برای مردم تمييز و بصيرت حاصل ش
ــت از آنجا که امام تبعيت شده  ــوب به بيت نبی اس مهدی که منس
است که امر او از طريق پيامبر به گوش همگان رسيده است شايد با 
کسی که داخل و مشترک در صفات او باشد اشتباه شود و نشانه های 
ميان اين دو به يکديگر آميخته شود. اما در مورد حضرت عيسی در 
نشانه هايش اشتراکی نيست زيرا او بدون ترديد پيامبر است ولی در 
ــند،  مورد ختم [محمدی خاص] و مهدی که هر دو ولی خدا می باش
ــواری به جهت دواعی نفسانی، هست. و  ــتباه و ايجاد دش امکان اش
ــه خصوصيات وی به اهل  ــت که تنبيه ب ــه جهت اين امر مهم اس ب
ــند و از خط و  ــت... و اما علماء او را می شناس ــده اس بصيرت داده ش
ــی  ــتند تا جايی که حضرت عيس راه او پيروی می کنند و تابع او هس
ــالم او را معرفی می کند و در ميان همه مردم به حقانيت او  عليه الس
ــهادت می دهد، و انّه االمام االعظم و الختام لمقام االولياء الکرام  ش
ــهيدًا و البته به دنبال او برای شما  ــالم ش ــی عليه الس و کفی بعيس
ــواری در پيش است...»۳۰ عبارت ابن عربی  حوادث سختی و راه دش
ــت و خصوصًا اين جملة اخير که عربی آن ترجمه  ــن اس کامالً روش
نشد تا  با مالحظة عين عبارت «االمام االعظم و الختام لمقام اولياء 
ــهادت حضرت عيسی بر او کفايت   می کند، معلوم شود  الکرام که ش
که خاتم االولياء محمدی به طور مطلق در نظر جناب ابن عربی جز 
مقام مقدس حضرت مهدی سالم اهللا عليه نيست و شخص ديگری 
ــت واليت محمديه خاصه را داراست و  که واليت محمدی را داراس
ــت که  ــوم واليت اس نه واليت محمدی مطلقه را، و آن مصداق س
به حسب بعضی اشارات جناب شيخ منطبق بر خود ايشان می شود.

ــيمات مربوط بدان  ــل جعل اين اصطالح و تقس ــه در اص و البت
ــت و تقسيمات  ــه داش ــيخ اکبر مباحثه و مناقش می توان با جناب ش
ــت و درجات آن  ــئلة والي ــب تری با واژه امامت قرآنی در مس مناس
انجام داد همان طور که در مصداق ختم واليت مطلقه برای حضرت 

۳۰. رسالة عنقاء مغْرِب...، در مجموعه رسائل ابن عربی، ج ۳، صصص ۵۶ـ ۵۵، چ بيروت. 

ــالم اهللا عليه محلّ بحث جدی است و اينکه اگر ملزم به  ــی س عيس
استفاده از اين عنوان و اصطالح باشيم به دالئل بسيار روشن قرآن 
ــيخ  ــن درجه واليت مطلقه اختصاص به حضرت ابراهيم خليل ش اي
ــت ولی اينها به مجال فعلی  االنبياء در مقامات توحيدی، خواهد داش
ــت اينکه جناب شيخ مقام  ــود. آنچه که روشن اس ما مربوط   نمی ش
ــالم اهللا  ــت واليت مطلقه محمديه را برای حضرت مهدی س خاتمي
ــه يا خاص را که  ــات می کند و ختم واليت محمدی جزئي ــه اثب علي
ــد برای خود و يا حتی  ــماء کليه الهی باش بهره مندی از پاره ای از اس
ــخاص ديگر بيان می کند. هيچ آدم با انصافی جرأت نمی کند به  اش
ــيعه نيست.[۳۱۳۱] البته دربارة تشيع ] البته دربارة تشيع  ــيعه نيست.[طور قطع بگويد که چنين آدمی ش طور قطع بگويد که چنين آدمی ش

هم توضيحی الزم است که بعهم توضيحی الزم است که بعدًا عرض می شود.

 عـالوه بـر عقايـد كالمـى، صدهـا نمونـه از 
اعتقادات فقهى او هم هست كه بيانگر سنى بودنش 

هست.

ــا نمونه» بگذريم،  ــما در قيد «صده غفـارى: اگر از اغراق ش
ــت، بايد اينها را با هم جمع کنيم. من که عرض  بله نمونه هايی هس
ــت. نمونه هايی هم از  ــت برای همين اس کردم ابن عربی پيچيده اس
ــنت تفسير کرده است و  ــيری وجود دارد که به مذاق  اهل س تفاس
ــيعه بيان  ــير فقهی که صريحًا به مذاق ش ــی هم از تفاس نمونه هاي
ــن جمع هم توجه  ــن اينها جمع کنيم، که اي ــت ما بايد بي کرده اس
ــديدًا متعصب سنّی  ــت،[۳۲] زندگی در محيط ش ــئله تقيه اس به مس
۳۱. سمات: شرط شيعه بودن اعتقاد به امامت و خالفت بال فصل اميرالمؤمنين 
ــن عربی تصريح می کند پيامبر  ــالم (در حالی که اب و اوالد معصوم او عليهم الس
ــينی تعيين نکرده است) و تبری از دشمنان و غاصبان  برای پس از خويش جانش
ــت.. حتی اگر اين عربی در موضوع مهدويت همه حرفهايش منطبق  حق آنان اس
ــت ـ صرف اين امر نمی تواند دليل تشيع او باشد.  ــيعه باشد ـ که نيس با عقائد ش

(ر.ک : ابن عربی، سنی متعصب)
ــته بلکه  ــالم داناتر و حکيم تر، دانس   ابن عربی خود را از حضرت مهدی عليه الس

خود را برادر قرآن و حضرت مهدی عليه السالم را برادر شمشير دانسته است:
ــون فی زمانه و ال بعد  ــة المحمدية فهو أعلم الخلق باهللا ال يك ــا ختم الوالي و أم
زمانه أعلم باهللا و بمواقع الحكم منه فهو و القرآن إخوان كما إن المهدی و السيف 

إخوان. (فتوحات  ۴ جلدی ، ج۳ ، ص ۹۲۳)
ــمات: مربوط دانستن صدها دليل و شاهد برعدم تشيع ابن عربی به تقيه  ۳۲. س
امری عجيب است. تقيه يا با سکوت در گفتن حق صورت می گيرد و يا با حداقل 
ــنگ  ــی زبانی و عملی با اهل باطل نه آن گونه که ابن عربی س ــروری همراه ض
ــنت می گذارد  تمام را از هرجهت در همراهی فقهی و کالمی و عاطفی با اهل س
ــنت نيز سبقت می گيرد.  و حتی در طرح بعضی از اعتقادات باطل از عموم اهل س
آيا معصوم دانستن ابوبکر و عمر و يا محدث دانستن عمر که کمتر سنی ای قائل 
به آن است، نيز از ضرورت های تقيه بوده است؟ آيا قائل شدن خالفت باطنيه و 
ظاهريه برای متوکل عباسی از لوازم تقيه بوده است؟ آيا استرحام برای حجاج بن 

يوسف نيز از لوازم تقيه بوده است؟ 
ــيعه جلوه دادن ابن عربی به  ــب تر از همه اينکه اين همه تالش برای ش و عجي
خاطر اين است که مبانی عرفانی او که مبتنی بر نظريه باطل وحدت وجود است، 
ــی باطل برای دفاع از باطلی ديگر  ــه قرار نگيرد! در واقع اين امر تالش مورد خدش
ــنی  ــت. (عالقه مندان به موضوع مذهب اين عربی را به کتاب «ابن عربی، س اس
ــيد جعفر مرتضی عاملی چاپ بيروت و نيز مقاالت  متعصب» اثر عالمه محقق س
ــمات در باره وی از جمله بخش دفتر ويژه شماره چهارم سمات ارجاع  فصلنامه س

می دهيم)
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ــب را برای حفظ جان و نيز حفظ و بقای آثار خود  ــب که ناگزير بعضی مطال مذه
ــنّی  ــط طرفداران س ــت که توس ــت، و يا به طريق تحريف اس اظهار می کرده اس
مذهب وی صورت گرفته است و يا توسط سردمداران اهل سنّت و لو بدون اعتقاد 
ــت برده اند که  ــًا جهت حفظ موقعيت مذهب خود در آثار وی دس ــه وی و صرف ب
ــواهد فراوانی هم در مورد ابن عربی و نيز ديگر بزرگانی که در محيط های اهل  ش
سنت زندگی کرده اند وجود دارد. اما اينکه بگوييم ما با آدم پريشانی مواجه هستيم 
ــت. شخصيت ابن عربی  ــخت اس که اينقدر متناقض فکر و عمل می کند، عقالً س
آن قدر بزرگ است که توانسته بسياری از متفکرين اهل سنت و شيعه را  تحت 
ــر قرار دهد و يا به طوری که بنده عنقريب عرض خواهم کرد بدون التزام به  تأثي

هيچ تناقضی مجموعه ای از همة اين مالحظات با يک تفسير موسعی از تشيع.
 ولى در عالم تشيع، كسانى كه به ابن عربى اظهار ارادت 
كرده اند، خيلى در اقليتند. حتى كسى مثًال مرحوم عالمه طباطبايى 

زيربار قبول ابن عربى نرفته است.

ــت. نقل هايی که شما می کنيد واقعًا جفا می کنيد.[۳۳]  غفارى:  اين طور نيس
ــان هم  ــنيدم و در آثار قلمی ايش نقل قطعی عالمه که من از مرحوم مطهری ش
ــت۳۴  غير از اين است. آدم بايد آزاده باشد. بعضی آقايان کتاب می نويسند و  هس
ــب با آنها بوديم و با آنها زندگی کرديم را می  گويند  ــانی را که ما صبح تا ش کس
که ضد فلسفه و عرفانند. بنده روز و شب با آقای مطهری بودم. حضرت آيت اهللا 
ــند و آثارشان هم هست. عالمه طباطبايی  العظمی خمينی را همه عالم می شناس
ــته است. و اين  ــی يک خط مثل ابن عربی ننوش ــالم کس می فرمايد: در عالم اس
ــيعه مرحوم  ــد: از بزرگان و کملّين متقدم ش ــری نيز نقل کرده ان ــوم مطه را مرح
ــيعه می داند، مرحوم  ــرح مناقب، محيی الدين را ش ابن فهد حلّی به نقل صاحب ش
ــی دوم، از محيی الدين و تشيع وی به  ــی پدر مرحوم مجلس مالمحمدتقی مجلس
ــات الجنات به نقل از  ــاری صاحب روض ــدت دفاع می کند[۳۵] ، مرحوم خوانس ش
جماعتی از علمای شيعه، وی را شيعه می داند، مرحوم شيخ بهايی در کتاب اربعين 
خود با کمال احترام و عظمت از او ياد می کند همچنين مرحوم سيدصالح خلخالی 
ــعيد قمی و محدث جزايری به عنوان قائالن به  ــانی[۳۶]، قاضی س از فيض کاش
ــترآبادی در  ــن نام می برد. همچنين ميرزا محمدامين اس ــيع جناب محيی الدي تش
ــيخ که به مذاق اهل سنّت  کتاب رجالی خود، به توجيه برخی از عبارات جناب ش

است، پرداخته و آنها را ناشی از زندگی در محيط متعصبانه اهل سنت می داند.

 گفت وگويـى كـه مرحوم آقاى حسـينى تهرانى با عالمه 
دارنـد و در كتاب مهـر تابان آورده اند، چيسـت. در آن گفت وگو 
هرچه آقاى حسينى تالش مى كنند جمله اى در تأييد ابن عربى از 

آقاى طباطبايى بگيرند نمى توانند؟

ــان به حسب ظاهر عبارات  ــيع ايش ـ منظور از تأييد يعنی چه؟ اگر تأييد تش
ــينی طهرانی نقل کرده است و اگر  ــيد محمد حسين حس ــمات: اين مطلب را مرحوم س ۳۳. س
جفايی نسبت به ابن عربی يا مرحوم عالمه طباطبايی صورت گرفته باشد از ناحيه ايشان است.

۳۴. شرح مبسوط منظومه، ج ۱، ص ۲۳۸. 
ــوم مال محمد تقی  ــت. در باره اتهام تصوف به مرح ــن مطلب خالف واقع اس ــمات: اي ۳۵ . س
ــخی به اتهام تصوف و صوفی گری به تشيع و  ــماره سمات در مقاله « پاس ــی در همين ش مجلس

علمای شيعه» پاسخ داده ايم .
ــت های قبلی همين  ــانی را در باره ابن عربی را در يکی از پانوش ــمات: نظر فيض کاش ۳۶ . س

مطلب منعکس کرده ايم. 

غفـارى: من كه عـرض كردم 
ابن عربى پيچيده اسـت براى همين 
اسـت. نمونه هايى هم از تفاسـيرى 
وجـود دارد كه به مذاق  اهل سـنت 
تفسـير كرده است و نمونه هايى هم 
از تفاسير فقهى كه صريحاً به مذاق 
شيعه بيان كرده اسـت. ما بايد بين 
اينها جمـع كنيم، كه ايـن جمع هم 
توجه به مسـئله تقيّه اسـت، زندگى 
در محيـط شـديداً متعصـب سـنّى 
مذهـب كه ناگزير بعضـى مطالب را 
بـراى حفظ جان و نيـز حفظ و بقاى 

آثار خود اظهار مى كرده است.
دانسـتن  مربـوط  سـمات: 
صدها دليل و شـاهد برعدم تشـيع 
ابـن عربـى به تقيـه امـرى عجيب 
اسـت. تقيه يـا با سـكوت در گفتن 
حق صـورت مى گيرد و يـا با حداقل 
ضـرورى همراهـى زبانـى و عملـى 
با طـرف مقابل، نـه آن گونه كه ابن 
عربى سـنگ تمام را از هرجهت در 
همراهـى فقهى و كالمـى و عاطفى 
با اهـل سـنت مى گـذارد و حتى در 
طرح بعضـى از اعتقـادات از عموم 
اهل سـنت نيز سـبقت مى گيرد. آيا 
معصوم دانستن خليفه اول و دوم  و 
ث دانستن عمر كه كمتر سنى  يا محدَّ
اى قائل به آن است، نيز از ضرورت 
هاى تقيه بوده است؟ آيا قائل شدن 
خالفت باطنيه و ظاهريه براى متوكل 
عباسى از لوازم تقيه بوده است؟ آيا 
استرحام بر حجاج بن يوسف نيز از 
لوازم تقيه بوده اسـت؟ و عجيب تر 
از همـه اينكه ايـن همه تالش براى 
شيعه جلوه دادن ابن عربى به خاطر 
اين اسـت كـه مبانى عرفانـى او كه 
مبتنى بر نظريه باطـل وحدت وجود 

است، مورد خدشه قرار نگيرد! 
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ــت. آدم بايد  ــد بله من هم آن را خوانده ام. عرض من همين اس باش
ــد. عالمه طباطبايی در جايی اين جمله را دارند که هيچ  اينطور باش
ــته است. يا اين  ــالم يک خط مثل ابن عربی ننوش کس در عالم اس
ــای ديگر می تواند  ــان از کلمات و کتاب ه ــان که اگر انس تعبير ايش
خوشه ای بچيند، از ابن عربی خرمن خرمن استفاده می کند. اما همين 
ــان با مرحوم عالّمه آيت اهللا حسينی  عالمه طباطبايی در مصاحبه ش
تهرانی، در بحث سنی يا شيعه بودن ابن عربی می گويد که ابن عربی 
ــت گرچه از ظواهر کلمات برمی آيد که  ــيار نزديک اس ــيع بس به تش
ــان سنی است. و توجيهی که مطرح می شود اين است که شايد   ايش

اين ناشی از استضعاف فکری  ابن عربی بوده است.

 البتـه توجيـه اسـتضعاف فكـرى ابن عربـى 
را آقاى حسـينى مطـرح مى كنند ولـى عالمه زير بار 

نمى روند و مى گويند ابن عربى و استضعاف؟!

ـ بله همينطور است. منتها در اينجا دو وجه است. منظور عالمه 
ــره از استضعاف اين بود که او در محيطی  حسينی تهرانی قدس س
ــان اجازه ابراز عقيده نمی  داده يا کتاب  ــت که به ايش سنی بوده اس
شيعه نبوده است، اصالً نمی توانستند نفس بکشند. عالمه طباطبايی 
رضوان اهللا عليه می گويند ايشان به حسب ظاهر سنی است نه اينکه 
ــنی باشد.[۳۷] همين عالمه طباطبايی و مرحوم  حقيقتًا و در باطن س
ــان اين است که اگر کسی به کمال  ــره نظرش آقای قاضی قدس س
ــن دو را جمع کنيم.  ــد، بايد بين اي ــد بايد از طريق واليت برس برس
ــياری از اين  ــعرانی از علمای قرن دهم می گويد، بس عبدالوهاب ش
ــخه ای از فتوحات که يکی از علمای  موارد تناقض آميز را من در نس
ــت، پيدا نکردم. يک مورد کامالً  ــه نام عصر آن را تطبيق کرده اس ب
ــت که از نظر  ــيار مهم يک تحريف لفظی کوچک اس ــتند و بس مس
ــی اختالف زيادی ايجاد می کند و آقای دکتر عثمان يحيی که  معناي
ــخه فتوحات را انجام می دادند بدان رسيده که  تصحيح انتقادی نس
برای بسياری از افراد حتی برای بعضی از علمای حاضر قم هم نقل 
کرده اند. عثمان يحيی می گويد: برای چاپ فتوحات به دو نسخه به 
ــت و در موزه استانبول نگهداری  خط ابن عربی که اآلن موجود  اس
ــود دسترسی داشته است. در يکی از اين نسخ، مطلبی در باب  می ش
ــت که نوشته است قائم از اوالد  امام حسن است.  ۳۶۶ فتوحات اس
ــخة ديگری که در کتابخانه «بيازيد»  عثمان يحيی می گويد در نس
ــود و به خط ابن عربی است (نسخة (۱)) نوشته شده  نگهداری می ش
ــخه های مطبوع نيز همان امام  ــت. در نس ــل حسين اس قائم از نس
ــت. اين يک تحريفی است که بعدًا در فتوحات داده  ــن آمده اس حس
شده است. در اين مورد نمونة ديگری را نيز عرض می کنم: يکی از 
ــانی که در فصوص صاحب نظر است و در سوريه است به اسم  کس
ــت، مدعی است که  ــنی اس ــتاد محمود غراب که خودش هم س اس
ــتادان به نام  ــت. او از اس پاره ای از مطالب فصوص از ابن عربی نيس
عرفان نظری و ابن عربی است و اين مطلب را به ادلة خودش اثبات 
۳۷ . سمات: و اين احتماال تلقی ای فلسفی و عرفانی از شيعه و سنی بودن افراد 

است: در ظاهر سنی و در باطن شيعه! 

ــه طباطبايی و مرحوم  ــال، اختالف مرحوم عالم ــد. به هر ح می کن
عالمه حسينی تهرانی اين نيست که يکی بگويد ابن عربی منحرف 
است و ديگری بگويد در صراط مستقيم است. بلکه هر دو ابن عربی 
را عارف و متفکر بسيار بزرگ و بی نظير می دانند و اختالف فقط در 

ميزان تشيع اوست.

 سـيدحيدر آملـى با اينكـه مربوط بـه قرون 
بـه نسـخه  هاى نخسـتين  پيشـين اسـت و حتمـاً 
دسترسى داشته اسـت و سخت هم مدافع عرفان و 
تصوف اسـت از كسـانى اسـت كه در برخى مباحث 

اعتقادى، نافى ابن عربى است.

ــی  ــت که مفاهيم نظری و بعضًا کليدی و اساس ـ مباحثی هس
ــت، در اينکه ابن عربی اشتباهاتی دارد ترديدی نيست و اين  هم هس
ــی منافاتی با کامل بودن وی ندارد.[۳۸] يعنی معنای کامل بودن  حت
اين نيست که اشتباه نظری نداشته باشد. خود ابن عربی در فصوص 
ــئله مطلب دارد. اما اينکه برخی سخائف هم  ــئله مطلب دارد. اما اينکه برخی سخائف هم بحثی راجع به اين مس بحثی راجع به اين مس
ــی می توان گفت از روی  ــود در يک جاهاي در کلمات او ديده می شدر کلمات او ديده می ش
ــت. نظاير اين را ما در آثار  ــت و حتی از روی عمد گفته اس تقيه اس
ــته فراوان داريم. شما در شفای ابن سينا در مقاله  بزرگانمان در گذش
عاشر اين وضع را می بينيد. با اينکه ابن سينا قطعًا شيعه اثنی عشری 
امامی هم هست و بر اساس محتوای شفا می توان اين را ثابت کرد، 
اما امامت را به گونه ای طرح می کند که مورد تعرض قرار نگيرد. وی 
ــپس  ــد و س می گويد: که امامت بايد به نص و از ناحيه خداوند باش
ــرايطی می توان امام را تعيين  ــد، با ش می گويد که اگر به نص نباش
ــرايط اهل  ــرايطی را ذکر می کند که با هيچ يک از ش ــرد. آنگاه ش ک
ــابقه و شناخته  ــنت تطبيق نمی کند. می گويد به اجماع افراد با س س
شده در دين و آن هم در حضور همه باشد و هيچ کس مخالف نباشد 
ــريفه مانند  ــه فرد مزبور دارای قوة عقالنی قوی و اخالق ش و اينک
ــجاعت، تقوی و مدير و مدبر در امور و أعرف مؤمنين به شريعت  ش
ــهادت بدهند و اتفاق  ــد و همه بايد به طور علنی بر اين امور ش باش
ــند. با وجود اينکه همه اين شرايط را می گويد، در همان  ــته باش داش
فصل در يک جمله می گويد، اگر هم نشد، اگر بين فاضل و مفضول، 
بين اعلم و اعقل تضاد بود، آن که اعقل هست به آن که اعلم هست 
ــبت به عمر انجام  ــت که علی نس کمک کند، و اين همان کاری اس
داد. اگر شما در زمان ابن سينا و با آن همه تعصبات سنی ها بوديد چه 
ــرايطی که ابن سينا بود و در تمام عمرش به سوی  می کرديد؟ در ش
ــوی آل بويه و يا به سوی  ــيعی فرار می کرد. يا به س حکومت های ش
آل حمدان می رفت تا بتواند زندگی کند. از طرفی چون او طبيب بود، 
ترک های متعصب سنی سلجوقی و غزنوی به او احتياج داشتند و از 
ــيخ اشراق را هم  ــتند او را از بين ببرند کما اينکه ش طرفی می خواس

از بين بردند.[۳۹]
۳۸. سمات: آيا منظور همان «انسان کامل» است که گاهی بر اهل بيت عليهم 

السالم هم به جای «امام معصوم» اطالق می فرماييد؟ 
ــمات: تقيه دانستن اين حرف ابن سينا که عمر را اعقل از اميرالمؤمنين  ۳۹ . س

می داند، نياز به مؤونه ای بيش از اين حرفها دارد!
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 شيخ اشراق را كه به خاطر تشيع از بين نبردند.

ــيخ اشراق  ــيع از بين بردند. اگر مقدمه حکمت ش ـ   چرا او را هم به خاطر تش
را بخوانيد می بينيد که عبارت اميرالمؤمنين خطاب به کميل را از نهج البالغه که 
«اللهم التَخلوا االرض من حجة» را آورده است. و کامالً بر اساس تئوری انسان 
کامل[۴۰] و امامت شيعی بحث می کند. و همه جا از اميرالمؤمنين به عنوان حکيم 
 العرب ياد می کند. اينها حقيقتًا تفکر شيعی داشتند اگرچه حتی در فروعات ممکن 
است که به يکی از مذاهب مشهور اهل تسنن مثالًٌ شافعی که نزديک تر به اماميه 
بوده اظهار تبعيت کرده باشند.[۴۱ ] خالصه شيخ اشراق از طرفی پسر صالح الدين 
ــد ولی از طرف ديگر فقهای متعصب آنها که می ديدند او با اين  به او عالقمند ش
فضل و کماالت اگر پيش صالح الدين برود او را جذب خود می کند، نگذاشتند که 
ــهيد شد ولی به خاطر تشيع او می گويند شيخ مقتول. نزد صالح الدين برود. او ش

[۴۲]

 ظاهـراً از اين بابت بوده اسـت كه خيلـى از فقهاى اهل 
سنت نسبت به فلسفه حساس بودند.

ــيعی  ـ به هر حال معارف بوده نه فروع فقهی، بلکه در واقع بحث معارف ش
بوده است واال در فقه اين طور نبوده است. گاهی اصحاب ائمه هم مذهب فقهی 
خودشان را مخفی می کردند. ائمه عليه السالم به آنها تعليم می دادند که برخالف 

مذهب فقهی خود عمل کنيد تا شناخته نشويد.
من حرف های ابن عربی را به سه دسته تقسيم می کنم. يک دسته حرف های 
عمومی است که همه علمای شيعه ای که در محيط های سنی بودند، مجبور بودند 
ــند  ــنن کنند و معموالً هم با الفاظ صريح اظهار می کردند و اين س که اظهار تس
ــت ولی معانی و معارف و حقايقی را که بيان می کردند،  ــان بوده اس زنده ماندنش
همه را مطابق نظر شيعه می گفتند و يک جاهايی هم يک عبارت در تمجيد خلفا 
ــر شفا اين  ــت که همانطور که گفتم در مقاله عاش می گفتند. نمونه اش ابن سيناس
ــت بر اساس شيعه گفته و وقتی  ــت. در آن باب هر چه معارف اس کار را کرده اس
می خواهد اسم بياورد می گويد عمر و علی. آن وقت هرکس بخواهد به او بگويد 
تو شيعه ای، می گويد من در اينجا گفته ام که عمر برتر است. سند حيات ابن سينا 
همين بوده است. يک سری اقوالی را که سخيف هست، اگر بخواهيم جمع کنيم 
ــده باشد، و دسته سوم  ــت داخل در آثار وی ش ــت و ممکن اس از باب تحريف اس
کثيری معانی و معارف بلند که واقعًا در اوج است و در سراسر آثار او وجود دارد.

 يـك مسـئله اى در اينجـا مطرح مى شـود. مـا در زمان 
خودمـان ديديـم كه وقتى جبهه ملى حكم قصاص را منكر شـد، 
۴۰ . سمات: گفتيم که تئوری انسان کامل ربطی به تشيع و مبانی اهل بيت عليهم السالم ندارد. 

۴۱ . سمات: تعريفی ديگر برای شيعه: تفکر شيعی ولی عمل به فقه اهل سنت! 
۴۲ .   سمات: شيخ اشراق نه به خاطر تشيع که به خاطر متهم شدنش به برخی از کفر گويی ها 
از سوی فقيهان اهل سنت تکفير و به دنبال آن به قتل رسيد. سهروردی در مناظره ای به انکار 
ــالم صلی اهللا عليه و آله و سلم متهم شد. سهروردی بر آن بود رييس مدينه  ــول اس خاتميت رس
ــانيت رسيده و نفس او با عالم قدس پيوند يابد.  ــراق به کمال انس می تواند از راه درک حکمت اش
وی معتقد بود مقام نبوت دور از دسترس روشن روانانی چون او نيست. اتهام ديگر او اين بود که 
او برخی فيلسوفان و صوفيان را بر انبياء ترجيح می داد. سهروردی می گفت: «شبلی و امثال ايشان 
بر انبيای بنی اسراييل به علوم افزوده باشند و حاجت موسی به خضر ظاهر حال را گواهی می دهد 
ــارع را به بعضی روشن روانان حاجت افتد.» (اطالعات حکمت و  ــايد که پيغامبر را بلکه ش که ش

معرفت، سال پنج شماره ۱۱، مقاله سهروردی و سياست، فتحعلی اکبری، ص ۴۵) 

غفـارى: شـيخ اشـراق را هم به 
خاطر تشـيع از بين بردنـد. اگر مقدمه 
حكمت شيخ اشراق را بخوانيد مى بينيد 
كه عبارت اميرالمؤمنين خطاب به كميل 
را از نهج البالغـه كـه «اللهـم التَخلوا 
االرض مـن حجـة» را آورده اسـت. و 
كامًال بر اسـاس تئورى انسان كامل و 
امامت شـيعى بحث مى كند. و همه جا 
از اميرالمؤمنين به عنوان حكيم  العرب 
يـاد مى كند. اينها حقيقتاً تفكر شـيعى 
داشتند اگرچه حتى در فروعات ممكن 
اسـت به يكى از مذاهب مشـهور اهل 
تسـنن مثًالٌ شـافعى كـه نزديك تر به 
اماميه بوده اظهار تبعيت كرده باشـند. 
خالصه شـيخ اشـراق از طرفى پسـر 
صالح الديـن بـه او عالقمند شـد ولى 
از طرف ديگـر فقهاى متعصب آنها كه 
مى ديدنـد او با اين فضل و كماالت اگر 
پيش صالح الدين برود او را جذب خود 
مى كند، نگذاشـتند كه نزد صالح الدين 
برود. او شهيد شد ولى به خاطر تشيع 

او مى گويند شيخ مقتول.
سـمات: شيخ اشراق نه به خاطر 
تشـيع كه بـه خاطر متهم شـدنش به 
برخى از كفر گويى ها از سوى فقيهان 
اهل سـنت تكفير و به دنبال آن به قتل 
رسـيد. سـهروردى در مناظـره اى به 
انكار خاتميت رسـول اسالم صلى اهللا 
عليه و آله و سلم متهم شد. سهروردى 
بـر آن بود رييس مدينه مى تواند از راه 
درك حكمت اشـراق به كمال انسانيت 
رسـيده و نفس او با عالم قدس پيوند 
يابـد. وى معتقـد بود مقـام نبوت دور 
از دسـترس روشـن روانانـى چون او 
نيسـت. اتهـام ديگر او ايـن بود كه او 
برخى فيلسـوفان و صوفيان را بر انبياء 
مى گفت:  سـهروردى  مـى داد.  ترجيح 
«شـبلى و امثال ايشـان بر انبياى بنى 
اسـراييل بـه علـوم افـزوده باشـند و 
حاجت موسـى به خضر ظاهـر حال را 
گواهى مى دهد كه شـايد كه پيغامبر را 
بلكه شـارع را به بعضى روشن روانان 

حاجت افتد.» 
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حضرت امـام گفتند كه هركس منكر قصاص باشـد 
مرتد اسـت. شـهيد مطهـرى را مى بينيم كه بر سـر 
بعضى از انحرافات، چه برخوردهاى شـديدى به حق 
با دكتر شـريعتى مى كردند. آيـا واقعاً اين انحرافاتى 
كه از ابن عربى نقل مى شود، به شدت اين انحرافات 
نبـوده اسـت؟ حتى يكى از اسـاتيد قم نقـل مى كرد 
كـه خود امـام در جلسـه اى كه فصوص يـا فتوحات 
ابن عربـى را مى گفتنـد، در آنجايـى كـه ابن عربـى 
مى گويد من روافض را به شكل خوك ديدم، مى گويد 
كـه او خـودش را ديـده اسـت و به حسـاب شـيعه 
گذاشـته اسـت. چطور اين بزرگان بـا ابن عربى كه 
بعضى  انحرافاتش از نظر همه قطعى اسـت اينجور 

برخورد مى كنند و از او تجليل هم مى كنند؟ 

ــهيد مطهری کامالً عليه  ــتدالل شما در مورد ش ـ اوالً اين اس
ــهيد مطهری در دفاع از اصول اسالمی  ــت. در اينکه ش خود شماس
ــما  ــتند که خود ش ــيت ها را داش در مقابل انحرافات باالترين حساس
ــتاد مطهری در نقطة  اعاليی از  مقر و معترفيد، در اينکه مرحوم اس
ــر و معلومات دينی و عقلی و عرفانی بودند باز  ــر فهم و دقت نظ نظ
ــد، فقط می ماند نتيجه گيری  ــد که ترديدی باش هم به نظر نمی رس
ــان است که چرا عليه ابن عربی  ــما که به صورت اعتراض به ايش ش
ــری تندی نکرده اند و بلکه وی را تأييد و  با اين انحرافات موضع گي
ــيخ اکبر ناميده اند؟ در اينجا  تکريم هم کرده اند و او را «به حق» ش
ــيد و يا  اينکه در  ــته باش ــما يا بايد دو مقدمه اول را قبول نداش ش
ــما بايد از ايشان و  روش و برخورد خودتان تجديدنظر کنيد، يعنی ش
امثال ايشان درس بگيريد و نه بالعکس! حاال اينکه کدام را انتخاب 

می کنيد به خودتان بستگی دارد.
ــل يکی از آقايان  ــه از حضرت آيت اهللا خمينی به نق ــا آنچ و ام
ــناختی که از شخصيت حضرت  نقل می فرمائيد، با منطق عقل و ش
ــره) داريم جور درنمی آيد اوالً اين  آيت اهللا العظمی خمينی (قُدس س
ــات از قول خودش  ــض را ابن عربی در فتوح ــه مربوط به رواف جمل
ــد که او خودش را ديده است.  ــخش اين باش ــت که پاس نگفته اس
ــبت به  ــًا از مرحوم آيت اهللا خمينی با آن ادب و احترامی که نس ثاني
ــبت به ابن عربی داشت اين گونه برخورد  همه بزرگان و باالخص نس
تقريبًا غيرممکن است.[۴۳] ثالثًا ايشان پاسخ خود را به اين مسئله به 

صورت مکتوب نگاشته اند. 
ايشان در تعليقه شان بر مصباح االنس که چاپ هم شده است، 
ــالک  اين نقل قول ابن عربی را اين گونه توجيه کرده اند که: نفس س
وقتی در اثر سلوک شفاف شود حقيقتی را که در مقابل خود می بيند 
منعکس می کند. لذا وقتی آن شخص سنی که اعتقاد بدی راجع به 
شيعه داشته است سالک شيعه را می ديده، به علت شفافيت نفس آن 
شيعه، اعتقاد خود آن شخص در آينة نفس شيعه منعکس می شد، و 
او آن را مربوط به شيعه می دانسته است و حال آنکه اعتقاد و عقيدة 

۴۳. سمات: ناقل اين قول استاد فلسفه و عرفان حوزه آيت اهللا نکونام است که 
نوار صوتی آن موجود است. 

ــده است.  توجيه  خود وی بوده که به اصطالح امروزی فرافکنی ش
ــان در تعليقه اين است. البته توجيه جامع و همه جانبة اين گونه  ايش
ايرادها را بنده در پايان بحث راجع به تشيع ابن عربی عرض خواهم 
ــود که آدم عاقل و حتی يک  کرد. فعالً به طور اجمال عرض می ش
ــه در همين کتاب، ابن عربی به اعال  ــتانی هم اگر ببيند ک طفل دبس
ــتوده است و احدی را مثل او نستوده است  درجه اميرالمؤمنين را س
ــته و  اوالدش را همينطور، چنين  ــلة همة اوليا دانس و  او را سرسلس

کسی نمی تواند آن اعتقاد را هم داشته باشد.[ شد.[ ۴۴۴۴] ] 
ــا يريد اهللا ليذهب  ــات آيه تطهير «انّم ــًا ابن عربی فيوض اساس
ــرا» را فقط منحصر به  ــم الرجس اهل البيت و يطهرکم تطهي عنک
ــارت پنج تن به نحوی   ــن نمی داند، بلکه می گويد برکت طه پنج ت
ــامل می شود که حتی ما شيعيان اين  همه فرزندان فاطمه(س) را ش
ــتيم. او می گويد همه فرزندان فاطمه و همه سادات  حد را قائل نيس
ــيعه را خوک  ــتند آيا چنين آدمی ش تا يوم القيامه مغفورالذنوب هس

می بيند؟[۴۵]
ادامه دارد
۴۴. سمات: جناب آقای دکتر! اوال می توانستيد اين حرف به غايت خصمانه ابن 
ــهل تقيه! حل کنيد. ثانيا   اگر آن حرف ابن  ــيعه نيز با محمل س عربی را در باره ش
ــب اعتقادش به عصمت ابوبکر و  ــالم در جن عربی در باره اميرالمؤمنين عليه الس
ــن را پايين تر از خلفای ثالث  ــر و در جنب آن معراجش که مقام اميرالمؤمني عم
ديد، دليل بر تشيع اش باشد، بايد شافعی را نيز شيعه و بلکه شيعه تر از ابن عربی 

و بلکه شيعه تر از شيعيان دانست. چرا که شافعی می گويد:
و مات الشافعی و ليس يدری  ـ    علی ربه أم ربه اهللا 

همچنين بايد مأمون عباسی را نيز شيعه دانست که در شعری گفت: 
علی أعظم الثقلين حقا  ـ و أفضلهم سوی حق النبی (المحاسن و المساوی /۶۸) 
ــه اهل بيت عصمت عليهم  ــن عربی آيه تطهير را از اختصاص ب ــمات: اين که اب ۴۵.   س
ــادات و از جمله اهل بيت  ــادات تعميم می دهد و همه س ــالم خارج کرده و به همه س الس
ــن نيت و تشيع او نيست بلکه دليل  عصمت را مغفور الذنوب! می داند، نه تنها دليل بر حس

بر خالف آن است.  
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ــن حرف های  ــاس تري ــهورترين و در عين حال بی اس از مش
پذيرفته شده در روزگار ما اين باور است که: «تاريخ آدمی با جهالت 
ــده و در يک سير  ــينی و نوعی توحش آغاز ش ــاطت و غار نش و بس
ــه و تجربه رو به ترقی و تکامل نهاده  تدريجی به مدد تفکر و انديش
است و در اين مسير ادوار و اعصاری چون عصرحجر و مفرغ و آهن 
ــت و در دوران رنسانس با يک جهش در ترقی و  را پشت سر گذاش
ــد و اکنون با وارد شدن  ــين و اتوماسيون ش تکامل، وارد عصر ماش
ــر اتم و کامپيوتر و نانوتکنولوژی و بيوتکنولوژی و ... در اوج  در عص
سير تکاملی خود ـ حد اقل از جهت مادی و معيشتی ـ قرار دارد.» 
ــا مقبول اکثريت قريب  ــت تقريب آنچه در داخل گيومه آمده اس
به اتفاق ـ به استثنای 
افرادی نادرـ  اشخاص 
ــی و غير مذهبی  مذهب
ــرک  مش و  ــد  ملح و 
ــر  ــن عص ــن اي و مؤم
ــق  ــه از طري ــت ک اس
ــم و تربيت  ــام تعلي نظ
ــای مدرن  ــانه ه و رس
ــت و به  ــده اس القاء ش
مقبول  شگفت  طرزی 
افتاده است و اساسا به 
ــی نمی رسد  ذهن کس
که ممکن است مساله 
به گونه ای ديگر باشد 
ــن نظريه مقبول و  و اي
ــهور فاقد هر گونه  مش
عقلی،  مدرک  و  ــند  س
علمی و اطمينان آوری 

باشد. 
ــان  مي در  ــه  البت
ــر مذهبی ها نظريه  غي
ــم ضميمه  ــن ه داروي
اين نظريه است که در 
آدمی  خود  وجود  اصل 
ــرفت از بوزينگی به انسان نئاندرتال  ــير تدريجی پيش هم قائل به س
ــان ابزار ساز) و هوموساپينس ( انسان انديشه ورز) است. نظريه  (انس
ــت  داروين اگر چه به دليل تعارضش با آيات قرآنی و روايات نتوانس
در ميان متدينان جای باز کند اما توانست آثار روانی مخرب خود را 
در ميان عده ای از آنها بگذارد و حتی در مقطعی کسانی در صدد بر 
آمده بودند تا تعارض اين نظريه را با قرآن حل کنند و داروينيسم را 

به نوعی اسالميزه کنند.  
ــر آن  ــت بلکه بر س ــر نظريه داروين نيس اکنون بحث ما بر س
ــرفت و تکامل انسان و تاريخ در  ــير تدريجی پيش بخش از نظريه س

ــت که مورد خدشه هيچ کس ـ  ــت و زندگی مادی اس عرصه معيش
ــيار اندک ـ نيست و همگی ما اعم از حوزوی و دانشگاهی و  اال بس
ــنتی و مدرن آن را باور کرده ايم و جزء اصول موضوعه فکری و  س
اعتقادی ما قرار گرفته است و البته کمتر کسی جز همان جاعالن با 
ــه قرنی دارد ـ  گمان نمی کند  هوش اين نظريه ـ که عمری دو س
که اين نظريه يکی از قدرت مندترين نظريات تاثير گذار بر افکار و 
ــه های انسان های امروزی است و بسياری از باورهای ما در  انديش
ــت و اخالق و  باب علم و دين و اجتماع و فرهنگ و اقتصاد و سياس

... متاثر از اين نظريه است.  
پيش از آغاز به نقد نظريه بايد در توضيح بيشتر مفاد اين نظريه 
ــتی و تمدن مادی انسان (و  ــاس آن، تاريخ معيش بگوييم که بر اس
ــد اقل به ميزان  ــه البته اين بخش ح ــی فکری و عقيدتی او ک حت
بخش معيشتی مورد قبول و اعتقاد اکثر متدينين نيست) با تالش و 
انديشه و تجربه شخصی خود انسان ها بدون مداخله خداوند و انبياء 
ــکل گرفته و در يک سير تدريجی و خطی  و هدايت های وحيانی ش
ــه باال در طی اعصار و قرون به وضعيت کنونی ـ که اوج ترقی  رو ب
ــر استـ  رسيده است. اين نظريه در  ــتی بش و تکامل مادی و معيش

بطن خود حاوی نتايج صريح و ضمنی زير است: 
ــر و تجربه  ــتی محصول فک ــزار معيش ــوم و اب • عل

شخصی بشر است.
ــان ها واگذار کرده  • خداوند اين امور را به خود انس
ــر قادر بوده است با فکر و عقل و انديشه خود امور  و بش

مادی و معيشتی خويش را سامان دهد.
ــی در ساختن و بنای وجه مادی  • انبيای الهی نقش
ــری نداشته اند و اصال نه نيازی به مداخله آنها  تمدن بش
بوده و نه در شأن آنها که در اين امور دخالت کنند. آنان 
ــی و اعتقادی و فقهی در  ــه دادن چارچوب هايی ارزش ب
اين زمينه اکتفاء کرده اند و ابزار سازی و روشها و کسب 

دانش های معيشتی به عهده خود انسانها بوده است. 
ــان  ــه در تاريخ به عقب تر می رويم، با انس ــر چ • ه
های عقب مانده تری به لحاظ تمدنی و معيشتی مواجه 
هستيم و هر چه به جلو تر آمده و به عصر امروز نزديک   

می شويم با انسان های پيشرفته تری روبرو هستيم. 
ــانس که در غرب آغاز شد، منشأ يک جهش  • رنس
ــا  ــت و اساس ــری بوده اس ــی در تاريخ تمدن بش تکامل
ــرفت های اين چند قرن اخير کما و کيفا به مراتب  پيش
بيشتر از پيشرفت علمی بشريت از آغاز تا دوره رنسانس 

بوده است.
ــالم  • همه انبياء الهی و ائمه معصومين عليهم الس
و همه تمدن های قبل از مدرن در دوران عقب ماندگی 
ــبت به انسان  ــر زندگی کرده اند و حد اقل اينکه نس بش
ــت و يکم  ــتم و بيس های امروزی به خصوص قرن بيس

در عرصه معيشتی و تمدن مادی عقب مانده بوده اند.

از مشـهورترين و در عيـن حال 
بـى اسـاس تريـن حـرف هاى 
پذيرفته شـده در روزگار ما اين 
باور اسـت كه: «تاريـخ آدمى با 
جهالت و بسـاطت و غار نشينى 
و نوعى توحش آغاز شـده و در 
يك سـير تدريجى به مدد تفكر 
و انديشـه و تجربـه رو به ترقى 
و تكامـل نهاده اسـت و در اين 
مسـير ادوار و اعصـارى چـون 
را  آهـن  و  مفـرغ  و  عصرحجـر 
پشـت سر گذاشـت و در دوران 
رنسانس با يك جهش در ترقى 
و تكامـل، وارد عصـر ماشـين و 
اتوماسيون شـد و اكنون با وارد 
شـدن در عصر اتم و كامپيوتر و 
نانوتكنولـوژى و بيوتكنولوژى و 
... در اوج سير تكاملى خودـ  حد 
اقل از جهت مادى و معيشـتى ـ 

قرار دارد.» 
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ــار قرن اخير  ــه چه ــر مدرن که عمر آن به س  • بش
ــد، در قله ترقی و پيشرفت مادی و معيشتی است  می رس
ــادی و مبتنی بر  ــه غربی که حاوی مبانی الح و مدرنيت
اومانيسم بوده است منشأ اين ارتقاء جهشی تکاملی بوده 

است. 
• تمدن جديد غرب حد اقل در بعد معيشتی و مادی 
ــعه غربی بايد طراز و الگوی  و به عبارت ديگر مدل توس

بشريت باشد.
• مسلمين بايد تالش وافری برای کشف علل عقب 
ماندگی خود و پيشرفت غرب در عرصه مادی و معيشتی 
ــند همان گونه که ظرف يک صد سال اخير  ــته باش داش
ــته شده است. (که البته  در اين زمينه فراوان گفته و نوش
ــخ به  ــت چرا که مبتنی بر پاس ــب بی راهه بوده اس اغل
سئوالی بوده است که صورت مسأله آن از اساس غلط و 

باطل بوده است)  
ــرفت تاريخ  ــير تدريجی پيش   نتايج فوق که برآمده از نظريه س
ــاء و دين در امر  ــد از خداوند و انبي ــن اين که به خلع ي ــت، ضم اس
ــتی می انجامد، به سيادت و آقايی  ــازی و  ارائه علوم معيش تمدن س
ــدرن و ملحد  ــرب م غ
در عرصه تمدن مادی 
اعتراف  ــر  عص اين  در 
می کند و عقب ماندگی 
ــار و تمدنها  همه اعص
ــه مدرنيته را  ــبت ب نس
ــر  مهمت و  ــرد.  می پذي
ــه زمينه روحی و  آن ک
روانی مناسبی را برای 
به عقب ماندگی  حکم 
فکری و فرهنگی دادن 
ــنتی و ماقبل  جوامع س
ــدرن را نيز در اذهان  م
فراهم می کند و راه را 
ــيادت و سلطه  برای س
و  ــه  مدرنيت ــی  فرهنگ
ــرب  ــد غ ــدن جدي تم

هموار می کند. 

نقد نظريه   
از  ــه  نظري ــن  اي
ــخ نگاری  ــق تاري طري
ــده است و در کتب  ــه قرن اخير القاء ش های دوران جديد در دو س
ــت و تاريخ علم جرج  ــی مدرنی چون تاريخ تمدن ويل دوران تاريخ
ــده است. بنا بر اين ما بايد  ــارتن و ... به نحوی تفصيلی دنبال ش س
ــن کتب بيابيم در حالی که  ــه صحت و اثبات اين نظريه را در اي ادل

ــير تدريجی و  ــت که نظريه س مراجعه به اين متون حاکی از آن اس
ــرفت تاريخ بدون کمترين استناد علمی و اطمينانی بوده  خطی پيش
ــتان سرايی در باره  و مبتنی بر نوعی خيال بافی و گمانه زنی و داس
ــکل گيری تاريخ تمدن بشری است. مورخی مثل ويل  چگونگی ش
ــانی و آغازين صفحه کتاب قطور و  دورانت علی رغم آن که در پيش
ــانس می نويسد:  چند جلدی تاريخ خود به نقل از ولتر از رهبران رنس
ــت دارم بدانم که انسان در خط سير خود از حالت توحش به  «دوس
ــتـ » اعتراف می کند که در تبيين  ــته اس مدنيت چه گام هايی برداش
نظريه سير تدريجی پيشرفت تاريخ متکی بر تجربه بشری و اين که 
علوم و فنون مادی بشری مثل خط و زبان و کشاورزی و دامپروری 
و آهنگری و ... چگونه شکل گرفته است هيچ اطالع و مدرک و سند 
قطعی جز حدس و تخمين در دست نداريم  و تنها  تيری در تاريکی 
ــم. لطفا به اين اعترافات آقای ويل دورانت در فصل  اول  و  می اندازي

صفحات  آغازين  کتابش بنگريد: 
«از امور مربوط  به  دوران های  بسيار دور هيچ گونه  اطالع  قطعی  
نداريم  و جز حدس  و تخمين ، افزار كار ديگری  در اختيار ما نيست .» 
ــدس  و تخمين  تجاوز  ــون  تاريخ  دوران های  ابتدايی  از ح «و چ
ــيعی   نمی كند، در مورد پيدايش  تكلم ، نيروی  خيال (!) در فضای  وس
می تواند به  پرواز درآيد... شايد نخستين  كلماتی  كه  انسان  به  آنها پی  
ــرده  و ادا كرده ، فريادهايی  مانند صدای  حيوانات  برای  بيان  پاره ای   ب

عواطف  بوده  است .»
ــن  افزار  ــوص  اصل  پيدايش  اي ــه  ما در خص ــت  ك «بديهی  اس

شگفت انگيز [خط ] جز توسل  به  حدس  و تخمين  راهی  نداريم .»
ــايد هيچ  گاه  نتوانيم  بدانيم  كه   «به  اين  ترتيب  بايد گفت  كه  ش
ــان  برای  نخستين  بار به  عمل  و نقشی  كه  دانه گياهی   چه  وقت  انس
ــت   ــت ، ممكن  اس ــتن  پرداخته  اس دارد پی برده  و از درويدن  به  كاش
ــت  كه  به  علم   ــئله  حدس هايی  بزنيم  ولی  محال  اس ــاره اين  مس درب

اليقين  برسيم .»
«انسان  اوليه ... در آغاز كار به  اين  قانع  بود كه  از مواهب  طبيعت  
ــن  را برای  خوراك ،  ــت  ميوه های  زمي ــتفاده  كند و به  همين  جه اس
پوست  و پشم  حيوانات  را برای  پوشاك ، و غارها را به  عنوان  مسكن  
ــايد به  اين  فكر افتاد (از آن  جهت   خود به  كار می برد. پس  از آن  ش
ــايد، كه  جز حدس  زدن  چاره ای  نداريم ) كه  از افزارها و  می گويم  ش

حركات  جانوران  تقليد كند و...»
ــت  نمی دانيم  كه  انسان  كجا و در چه  وقت  به  اهلی  كردن   «درس
حيوانات  پرداخته  است ، شايد مقدمه اين  كار، آن  بوده  است  كه  پس  از 
ــتن  حيوانات  در شكار، بچه های  كوچك  آنها را به  محل  سكونت   كش

خود می آورده اند تا كودكانشان  با آنها بازی  كنند.»
«آيا انسان  چه  وقت  و چگونه  استفاده  از فلزات  را آغاز كرد؟ در اينجا 
يك  بار ديگر بايد به  جهل  خود اعتراف  كنيم . تنها چيزی  كه  می توان  
گفت  آن  است  كه  اين  عمل  بر حسب  تصادف[!] صورت  گرفته  است .»

«شايسته  چنان  است  كه  اين  فصل  [گهواره مدنيت ] را كه  فصل  
ــئوال های  بی جواب  است ، با سئوال  ديگری  كامل  كنيم  و آن  اين   س

نظريه سـير تدريجى پيشـرفت 
تاريـخ ضمـن ايـن كه بـه خلع 
يـد از خداوند و انبيـاء و دين در 
امـر تمدن سـازى و  ارائه علوم 
معيشـتى مى انجامد، به سيادت 
و آقايى غرب مـدرن و ملحد در 
عرصه تمدن مادى در اين عصر 
اعتراف مى كنـد و عقب ماندگى 
همه اعصار و تمدنها نسـبت به 
مدرنيته را مى پذيرد. و مهمتر آن 
كه زمينه روحى و روانى مناسبى 
را بـراى حكم به عقـب ماندگى 
فكـرى و فرهنگـى دادن جوامع 
سـنتى و ماقبل مـدرن را نيز در 
اذهـان فراهـم مى كنـد و راه را 
براى سيادت و سـلطه فرهنگى 
مدرنيتـه و تمـدن جديـد غرب 

هموار مى كند. 
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كه : تمدن  در كجا آغاز شده  است ؟ اين  نيز سئوالی  است  كه  به  نوبه 
ــی  را كه   خود، بدون  جواب  خواهد ماند. اگر گفته علمای  زمين شناس
ــان  درباره امور ماقبل  تاريخ ، پوشيده  از ابرهای  ابهامی   نظريات  ايش
است  كه  دست  كمی  از تاريكی های  فلسفی  ندارد، بايد بگوييم  كه ...» 
ــت   ــا جالب تر از همه ، اين  اظهار نظر آقای  ويل  دورانت  اس و ام
كه  تير خالص  را به  نظريه  «سير خطی  پيشرفت » شليك  می كند: 

ــكيل  می دهد  «اگر آماری  از عناصری  كه  اجتماع  آنها تمدن  را تش
برداريم ، آن  وقت  نيك  درخواهيم  يافت  كه  ملت های  برهنه  همه  چيز را 
ــته اند، تزيين  زندگی   اختراع  كرده اند و تنها كاری  كه  برای  ما باقی  گذاش
ــت  كه  اين  ملت ها روزی  به  تمدن   ــت . بعيد نيس ــی  بوده  اس و خط نويس
ــيده  و چون  آن  را باعث  بدبختی  دانسته اند، از آن  دست  برداشته   هم  رس
باشند. بنابراين  در مورد استعمال  كلمه «وحشی » و «بربر» به  كسانی  كه  
می توانيم  آنان  را نياكان  معاصر خود بناميم ، بايد جانب  حزم  و احتياط  را 

مراعات  كنيم .»
ــأ زبان  و  ــير تمدن »، اثر رالف  لينتون  درباره منش در كتاب  «س

چگونگی  ظهور آن ، می خوانيم : 
ــتينی  كه  پيموده   ــأ و پيدايش  زبان  و مراحل  نخس «ما درباره منش
ــت  هيچ گونه  اطالع  صحيحی  نداريم ... مطالعه  در زبان های  بدوی   اس
ــن  سازد، زيرا اكثر  ــأ زبان  را در نظرمان  روش نيز نمی تواند مبدأ و منش
ــتورهای  صرف  و نحو حتی  از زبان های  ملل   آنها از لحاظ  قواعد و دس
متمدن  امروزی  هم  پيچيده تر بوده اند. در اين  زبان ها با عده بی شماری  
ــويم  كه  باعث  بهت  و  ــكل ، مواجه  می ش از مفاهيم  مبهم  و قواعد مش

حيرتمان  می گردد.»
در «تاريخ  الروس » هم  با تعابيری  مشابه ، مواجه  هستيم : 

ــت  كه  ما را در فهميدن   ــت  نيس ــته ای  در دس «البته  مدارك  نوش
ــان های  باستانی  ياری  دهد. پس  پژوهنده پيش ْتاريخ   زندگی  اين  انس
ــه  در اختيار دارد باز  ــته  را به  مدد هر ماده ای  ك ــد تا گذش بايد بكوش
سازد. موادی  چون  مانده های  فسيل  گشته ، كارهای  دستی ، جلوه های  
ــم های   ــانه هايی  از برخی  راه  و رس هنری گونه  مانند غارنگاره ها و نش
آيينی  كه  تفسيرشان  بسا دشوار است ... دانشمندان  برای  كامل  كردن  
ــيوه های  نامستقيم  دست  يازيده اند، مانند  اين  آگاهی های  اندك ، به  ش
ــت  برپايه حدس  و  ــی  اس ــت  روانی  كنونی مان  كه  روش تحليل  سرش
ــهای  قوم   ــش  زود پايان  می گيرد، و كاربرد روش ــان ، و امكان هاي گم
ــه ها و باورهای  انسان  باستانی  را از  ــناختی  كه  می كوشند تا انديش ش
ــه ها و باورهای  مردمان  بدوی  امروزين  بيرون   ــان  با انديش راه  قياسش

بكشند و تفسير كنند.»
«انسان ، سگ  را در روزگار ميانه  سنگی  اهلی  گردانده  بود، اكنون  
ــته های مان  در  آغاز بر آن  نهاد تا از جانوران  ديگر بهره  بردارد. دانس
ــل  می نمايد جانورانی  كه  او اهلی  كرد،  ــن  باره  تاريك اند اما محتم اي
ــته جانوران  وحشی ای  كه  در پيرامونش   صرفًا صورت های  ديگرگش

می يافت ، بودند.»
ــاب  «تاريخ  صنعت  و  ــطر از مقدمه كت ــن  س ــن  در اولي همچني

اختراع » چنين  می خوانيم : 

«منظور از تدوين  اين  كتاب ، تهيه تاريخی  است  كه  هنوز اطالع  
كافی  از آن  در دست  نيست .»

جورج  سارتُن ، مورخ  مشهور علم  نيز در مقدمه اثر معروف  خود، 
اعتراف  می كند: 

«وقتی  سر و كار با زمان های  باستانی  است ، علم  ما هرگز نمی تواند 
قطعی  و يقينی  باشد و به  همين  جهت ، مؤلف  با كمال  تأسف  ناچار بوده  
ــت  كه  عدم  دقت  و عدم  قطعيت  نظر خويش  را تقريبًا همه  جا بيان   اس
ــته  جمله هايی  نظير «تا آن  اندازه  كه   كند. با وجود اين  اگر بنا بود پيوس
ــی  می تواند به  آن  يقين  حاصل   من  اطالع  دارم »، «تا آن  اندازه  كه  كس
ــاده  «شايد» زياد تكرار شود، بيم  آن  می رفت   كند» يا جمله [كلمه] س
ــود. من  به  طور كلی ، چنين  جمله هايی  را  كه  حوصله خواننده  تنگ  ش
ــذف  كرده ام  منتهی  در پاره ای  از موارد جرأت  نكرده ام  كه  از ذكر آنها  ح

خودداری  كنم .»
نويسنده  «النگر»، 
ــيكلوپدی   «اَنس كتاب 
در  ــان »،  جه ــخ   تاري
ــح   تصري ــه اش   مقدم
ــماری   ش كه   ــد  می كن
ــخ »  ــای  تاري از «داده ه
ــل  ايراد  ــدری  قاب به  ق
ــا آنجا  ــراض  و ت و اعت
ــت  است   ضعيف  و سس
نمی تواند  ــز  هرگ ــه   ك
ــرای  گواهی   ــادی  ب بني

قطعی  باشد.
ــل »  «ژونبوي و 
ــاب   كت در  ــز  ني
ــاكنان   س ــتين   «نخس
ــد:  می نويس ــا»  اروپ
ــايدها و چه   ــن  «ش اي
بساها»ی  مورخان ، روز 
به  روز و سال  به  سال ، 
به  ميزانی  كه  به  شمار 
ــالها و سده هايی  كه   س
ــان  وقوع   ــا را از زم م

رويدادها دور می كند، بيشتر و بيشتر و انباشته تر و بزرگ تر می شود.
و سيدنی  پوالرد تصريح  می كند: 

ــينه دور و درازی  ندارد و بيش  و كم  طی   «اعتقاد به  ترقی ، پيش
سيصد سال  گذشته ، اهميتی  كسب  كرده  است  و كسانی  كه  به  زعم  
غالب ، بيشترين  وقت  را صرف  بررسی  آن  كرده اند ـ يعنی  مورخان  و 
اساتيد فلسفه تاريخ  ـ ، بيش  از همه  در اعتبار آن  ترديد می ورزند.»

ــت عمق استنادی و علمی و تحقيقی نظريه مشهور  بله اين اس
ــلم  ــرفت تاريخ که به عنوان اصلی مس ــير تدريجی پيش و مقبول س

ويـل دورانت على رغم آن كه در 
پيشـانى و آغازين صفحه كتاب 
قطور و چند جلدى تاريخ خود به 
نقل از ولتر از رهبران رنسـانس 
مى نويسـد: «دوست دارم بدانم 
كه انسـان در خط سـير خود از 
حالت توحش به مدنيت چه گام 
هايى برداشـته اسـت » اعتراف 
مى كند كه در تبيين نظريه سـير 
تدريجى پيشـرفت تاريخ متكى 
بر تجربه بشرى و اين كه علوم 
و فنون مادى بشـرى مثل خط و 
زبان و كشـاورزى و دامپرورى و 
آهنگرى و ... چگونه شكل گرفته 
اسـت، هيچ اطـالع و مـدرك و 
سند قطعى جز حدس و تخمين 
در دسـت نداريـم  و تنها  تيرى 

در تاريكى مى اندازيم.
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ــان عصر جديد حتی متدينان  ــياری از باورهای انس و موضوع بر بس
سيطره يافته است. 

نظريه تاريخى اسالم 
ــوزه های قرآنی و  ــکوالر فوق آم ــر نظريه الحادی و س در براب
ــکل گيری تمدن و ساختارهای معيشتی  روايی در باب چکونگی ش

انسانها و جوامع قرار دارد که تبيينی روشن به ما ارائه می دهند.   
پيامبران ، معماران  تمدن ها 

ــاس  آيات  قرآن  و روايات  فراوان ، همان گونه  كه  خداوند،  براس
آموزگار و راهبر انسان  در امور دينی  و اُخروی  با واسطه  انبيا بوده  و او 
را به  تدبير و تجربه شخصی اش  واگذار نكرده  است ، در عرصه معاش  
ــادی اش   م ــات   حي و 
ــوده  و از  ــز چنين  ب ني
جزئی ترين  و ساده ترين  
ــا  ت ــتی   معيش ــور  ام
ــن  آن  را از  پيچيده تري
ــوالن   طريق  انبيا و رس
ــان ها  انس ــه   ب ــود،  خ
ــأ  ــت . منش آموخته  اس
ــدن  - البته  تمدنی   تم
از  ــاری   ع ــادل ،  متع
و  ــر  تبذي و  ــراف   اس
ــی   ــاوز و فزون طلب تج
ــوار  ــتری  هم ــه  بس ك
ــان   برای  عبوديت  انس
ــد - انبياء بوده اند  باش
ــخصی   ش تجربه  نه   و 
مستقالً  كه   ــان ها  انس
ــت  به  كشف  علوم   دس
و  ــرف   ح ــراع   اخت و 
صناعت ها زده  باشند. 

است   نبوده   چنين  
دين   بين   ــد  خداون كه  
ــان ها،  انس ــای   دني و 
ــوده  و انبيا  تفكيك  نم
و  ــن ،  دي ــدی   متص را 
انسان ها را متصدی  امور دنيا و نهايتًا چارچوب هايی  كلی  برای  امور 
ــيم  و ابالغ  كرده  باشد. اساسًا انسان ، فاقد چنين  توانايی   دنيايی  ترس
ــتقل  از وحی  و با اتكا به  تجربه  و آزمون  و كشف   ــت  كه  مس بوده  اس
شخصی ، معيشت  خود را سامان  دهد و اگر خداوند كليات  و جزئيات  
ــاماندهی  نمی كرد، بدون  شك  حيات  بشری  در  ــان  را س معاش  انس
ــأ و موجد همه علوم  و فنونی   ــد. منش آغاز راه ، منقرض  و نابود می ش
ــان  را برعهده   ــی  و تدارك  حيات  مادی  انس ــامان  بخش كه  نقش  س

دارند، وحی  الهی  است  و انبيا، آموزگاران  اين  فنون  به  انسان  بوده اند. 
ــاب ، نجاری ،  اولين  معلمان  و آموزگاران  زبان ، خط ، نجوم ، طب ، حس
كشاورزی ، خياطی ، دامپروری ، آهنگری ، تجارت  و ... انبيای  الهی اند 
ــان  يعنی  دوران  حضرت  آدم ، اين  علوم   و از همان  آغاز آفرينش  انس
ــترش  - پا به  عرصه  - با فراز و فرودی  اندك  از جهت  ايجاد و گس

حيات  گذاشته اند و همراه  و ياور انسان  بوده اند. 
ــيس  تمدن   ــانس  و تأس نكته  مهم  اين  كه ، تا قبل  از ظهور رنس
جديد، تغييرات  و تحوالت  اين  علوم  و فنون  بسيار اندك  بوده  است  و 
ما در تاريخ  با پديده ای  به  نام  تحول  و تكامل  تدريجی  علوم  و صنايع ، 
جز در مواردی نادر مواجه  نيستيم  و اما تغيير و تحول  و جهش  در علوم  
ــتمايه  قرار دادن  ميراث  علمی  و فنی   ــانس  با دس و فنون ، پس  از رنس
ــده  بر آموزه های  انبيايی  بوده  است  و  انبيا و تمدن های  بنيان  نهاده  ش
قطعًا بدون  اين  دستمايه ، امكان  چنين  كشفيات  و اختراعاتی  برای  بشر 
جديد وجود نداشت . براين  اساس ، با اين  سخن  موافقيم  كه  برای  بشر 
ــط  دانش  و توانايی   با اتكا به  معلومات  و دانش های  متقدم ، امكان  بس
فنی  وجود دارد اما مدعای  ما در اين  مقال  پس  از اثبات  منشأ وحيانی  
ــتثنای  مواردی  كه   ــين  (به  اس علوم  و فنون  معاش  در تمدن های  پيش
احيانًا محصول  خودسری  انسان هايی  در بسط  برخی  علوم  و فنون  و يا 
نتيجه آموزه های  شيطان  بوده  است   و عدم  توانايی  انسان  برای  كشف  
آنها)، اين  است  كه  بشر جديد بدون  حجت  الهی  و از روی  خودبنيادی  
ــتی ، دست  به  بسط  و گسترش  علوم  و فنون  طبيعی  زد و به   و هواپرس
همين  خاطر هم  در نهايت ، اين  پيشرفت  علمی  و تكنيكی  بالی  جان  
ــده  است  و كل  بشريت  را در معرض  بحران های  گوناگون  قرار  وی  ش

داده  است . 
 منشأ وحيانى  علوم  و فنون  

آيات  قرآنی  كه  مؤيد مدعای  فوق  است ، بدين  شرح  است : 
نْسان َ ما لَم ْيعلَم ْ  ـ علِّم َ االْ

«خداوند به  انسان  آنچه  را كه  نمی دانست ، آموخت .» 
شيخ  طوسی  در تفسير اين  آيه  می گويد: 

ــت  كه  به  آنها آنچه   ــان  منّت  خداوند بر انسان هاس «اين  آيه  بي
ــه  ايجاد بديهيات  عقلی   ــتند آموخت  و اين  آموزش ، يا ب را نمی دانس
[شناخت های  فطری] در دلهای  آنان  است  و يا به  نصب  راهنمايانی  
ــيدن  به   ــالم] كه  آنان  را در رس ــا و ائمه  معصومين  عليهم الس [انبي
ــند و اين  از بزرگترين   ــابی  راهبر باش ــای  غيربديهی  و اكتس دانش ه

نعمت های  خدا برای  مردم  است .»
آيه فوق  مطلق  است  و شامل  همه آموختنی های  مورد نياز بشر 

اَعم  از دينی  و دنيايی  می شود. 
لِّها  َسماَء كُ ـ وعلِّم َ ادم َ االْ

«و خداوند همه نام ها را به  آدم  آموخت .» 
ــده   ــير الميزان ، روايات  زير در توضيح  آيه فوق  آورده  ش در تفس

است : 
ــت : از امام  صادق  عليه  ــی  از ابوالعباس  روايت  كرده  اس «عياش
لِّها» پرسيدم  كه  خداوند چه   َسماء كُ ــالم درباره آيه «وعلِّم  ادم َ االْ الس

جالب تـر از همـه ، ايـن  اظهـار 
نظر آقاى  ويل  دورانت  اسـت  كه  
تير خـالص  را به  نظريه  «سـير 
شـليك   پيشـرفت »  تدريجـى  
مى كند: «اگر آمـارى  از عناصرى  
كه  اجتماع  آنها تمدن  را تشـكيل  
مى دهـد برداريـم ، آن  وقت  نيك  
درخواهيم  يافت  كه  ملت هاى  برهنه  
همه  چيز را اختراع  كرده اند و تنها 
كارى  كه  براى  ما باقى  گذاشته اند، 
تزيين  زندگى  و خط نويسـى  بوده  
است . بعيد نيست  كه  اين  ملت ها 
روزى  به  تمدن  هم  رسيده  و چون  
آن  را باعث  بدبختى  دانسته اند، از 
آن  دست  برداشته  باشند. بنابراين  
در مورد استعمال  كلمه «وحشى » 
و «بربر» به  كسـانى  كه  مى توانيم  
آنان  را نياكان  معاصر خود بناميم ، 
بايـد جانـب  حـزم  و احتيـاط  را 

مراعات  كنيم .»
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ــرت  فرمود: زمين ها، كوه ها، دره ها و  چيزی  را به  آدم  آموخت ؟ حض
صحراها. سپس  حضرت  به  زيراندازی  كه  روی  آن  نشسته  بود، نگاه  
ــت  كه  خداوند به  آدم   كرد و فرمود: اين  زيرانداز هم  از چيزهايی  اس

آموخت .» 
همچنين  عياشی  از فضيل  بن  عباس  روايت  كرده : از امام  صادق  
لِّها» پرسيدم  كه  آن   ــماَء كُ َس ــالم درباره آيه «وعلِّم َ ادم َ االْ عليه الس
ــماء چه  بوده ، فرمود: نام های  دواها، گياهان ، درختان  و كوه های   اس

زمين . 
ــرحان  عطار روايت  كرده  كه  گفت : نزد امام   و نيز از داود بن  س
ــفره  آوردند و غذا خورديم .  ــالم بودم ، دستور داد س صادق  عليه الس
ــپس  دستور داد طشت  و حوله  آوردند، عرضه  داشتم : فدايت  شوم !  س
لّها» چيست ؟ آيا همين   َسماَء كُ منظور از اسماء در آيه «وعلِّم َ ادم َ االْ
طشت  و حوله  نيز از آن  اسماء است ؟ حضرت  فرمود: دره ها و تنگه ها 

و بيابان ها از آن  است  و با دست  خود اشاره  به  اين  و آن  كرد.» 
در تفسير مجمع  البيان  در ذيل  آيه مزبور آمده  است : 

«در تفسير اين  آيه ، اقوال  گوناگون  زير نقل  شده  است : 
ــادی  زمين ها و غذاها و  ــه نام ها و صنعت ها و آب ــد هم ۱ - خداون
ــتخراج  معدن ها و درخت كاری  و منافع  آنها و خالصه  همه  داروها و اس
ــه  حضرت  آدم  عليه  ــت ، ب ــه  را كه  به  آبادی  دين  و دنيا مربوط  اس آنچ
ــالم آموخت  (اين  نظر ابن  عباس  و مجاهد و نصيربن  جبير و اكثر  الس

متأخرين  است ). 
۲ - خداوند نام های  همه اشيا را اعم  از آن هايی  كه  خلق  كرده  و 
يا خلق  نكرده  بود با همه لغت ها و زبان ها كه  فرزندان  آدم  بعد از او با 
ــخن  گفته اند، به  او آموخت  (اين  نظر ابی  علی  جبائی  و علی  بن   آن  س

عيسی  و ديگران  است ). 
ــالم درباره اين  آيه  سؤال  شد، فرمود:  ۳ - از امام  صادق  عليه الس
خداوند زمين ها و كوه ها و دره ها و صحراها را به  آدم  آموخت  و سپس  
به  زيراندازش  نگاه  كرد و فرمود: اين  زيرانداز نيز از جمله  چيزهايی  بود 

كه  خداوند به  آدم  آموخت . 
۴ - خداوند نام های  اشيا و معانی  و خواص  آنها را به  آدم  آموخت  
ــت ، االغ  برای  اين  كار  ــب  برای  اين  كار خوب  اس به  اين  گونه  كه  اس

مناسب  است  و ... 
ــه  آدم  آموخت  بدين  صورت  كه   ــماء چيزها را ب ۵ - خداوند اس
چيزها را نزد آدم  حاضر كرد و به  او اسم  هر كدام ، در هر لغت  و زبان  
ــب   را آموخت  و به  او توضيح  داد كه  هر چيزی  برای  چه  كاری  مناس
ــت  و چه  منفعت  و يا ضرری  دارد و بر اين  اساس  روشن  می شود  اس
كه  آدم  برای  كدخدايی  زمين  و آباد كردن  آن ، از فرشتگان  سزاوارتر 
بود، چون  به  او صنعت های  گوناگون  و كشت  زمين  و در آوردن  آب  
ــتخراج  جواهر از معادن  و قعر اقيانوس ها، آموخته  شده   از زمين  و اس

بود ولی  فرشتگان  مطلع  و قادر براين  امور نبودند.»  
لَم   ـ الِّذی  علِّم َ بالْقَ

«پروردگاری  كه  [نوشتن  با] قلم  را آموخت .» 
در تفسير «البرهان » به  نقل  از تفسير علی  ابن  ابراهيم  قمی ، در 

ذيل  اين  آيه  آمده  است : 
ــان ، نوشتن  را آموخت  كه  به  سبب  آن  امور دنيا  «خداوند به  انس

در سرتاسر زمين ، قوام  و صورت  می پذيرد.»
ــه  از مهمترين   ــوع  پيدايش  خط  را - ك ــه  صريحًا موض اين  آي
ــبت   ــمار می رود - به  تعليم  خداوند نس ــل  پيدايش  تمدن  به  ش عوام
ــان  بر روی  زمين  - آدم  عليه السالم  می دهد كه  با ظهور اولين  انس
ــخصی  انسان ها در سير زمان  و يا  ــود، و نه  تجربه ش - محقق  می ش

اتفاق  و تصادف . 
ــا اين  مضمون   ــه  نقل  روايتی  ب ــاب «االتقان » ب ــيوطی  در كت س

می پردازد: 
ــتين  واضع   «نخس
ــر  ابوالبش آدم   ــط ،  خ
ــالم بود، [كه   عليه الس
خود از خداوند آموخته  
ــتن  به   ــود] وی  نوش ب
و  ــی   عرب ــای   زبان ه
انواع   تمام   و  ــريانی   س
ــال   ــيصد س آنها را س
ــر  ــش  ب ــش  از فوت پي
ــای  گلين  وضع   لوحه ه
را  لوحه ها  سپس   كرد، 
ماجرای   از  پس   پخت ، 
در  ــرق   غ و  ــان   طوف
ــر قومی ،  ــن ، به  ه زمي
ــيد  يكی  از لوحه ها رس
ــط  و زبان   كه  معيار خ
آنها شد، پس  اسماعيل  
عليه  ــم  ابراهي ــد  فرزن
السالم بر نوشته عربی  

دست  يافت .» 
ابن  خلدون  نيز در 
نقل   به   خود  «مقدمه » 
ــرح  زير  ــی  به  ش روايت

می پردازد: 
ــال  ابن  فروخ  قيروانی   ــرح  ح «در كتاب  «تكملة» ابن  أبار در ش
اندلسی  ـ از اصحاب  مالك  ـ ديدم  كه  از پدرش  روايت  كرده  است : از 
ابن  عباس  پرسيدم : قبل  از بعثت  محمد صلی اهللا عليه و آله خط  عربی  
ــما قريشی ها به  همين  صورت  رايج  بود؟ ابن  عباس  پاسخ   در ميان  ش
داد: بله ، پرسيدم : آن  را از چه  كسی  آموختيد؟ گفت : از حرب  بن  اميه ، 
ــود؟، گفت : از عبداهللا بن  جدعان ،  ــی  آموخته  ب گفتم : حرب  از چه  كس
ــی ؟، گفت : از مردم  انبار، گفتم : مردم  انبار از كی   گفتم : و او از چه  كس
ــده   ــاكن  ش آموخته  بودند؟، گفت : از فردی  از اهل  يمن  كه  در أنبار س
ــی ؟ گفت : از خلجان  بن  قسم ، كاتب  وحی   بود؟ گفتم : و او از چه  كس

براسـاس  آيات  قـرآن  و روايات  
فراوان ، همـان گونه  كه  خداوند، 
آمـوزگار و راهبر انسـان  در امور 
دينى  و اُخـروى  با واسـطه  انبيا 
بـوده  و او را بـه  تدبيـر و تجربه 
نكـرده   واگـذار  شـخصى اش  
اسـت ، در عرصه معاش  و حيات  
مـادى اش  نيـز چنين  بـوده  و از 
جزئى تريـن  و سـاده ترين  امور 
معيشـتى  تـا پيچيده ترين  آن  را 
از طريـق  انبيا و رسـوالن  خود، 
به  انسان ها آموخته  است . منشأ 
تمـدن  - البتـه  تمدنـى  متعادل ، 
و  تبذيـر  و  اسـراف   از  عـارى  
تجاوز و فزون طلبى  كه  بسـترى  
همـوار بـراى  عبوديـت  انسـان  
باشد - انبياء بوده اند و نه  تجربه 
مستقًال  كه   انسـان ها  شـخصى  
دسـت  به  كشـف  علوم  و اختراع  

حرف  و صناعت ها زده  باشند. 
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برای  هود عليه السالم»
زركشی  در «البرهان » ضمن  اشاره  به  روايت  فوق ، می نويسد: 

ــده  از سوی   ــت  كه  خط ، توقيفی  [تعليم  داده  ش «نظر ما اين  اس
لَم ، علِّم  االنسان  ما لَم  يعلم » خداوند] است  به  دليل  آيه: علِّم  بالْقَ

ــان َ،  نْس االْ لَق َ  خَ ـ 
َ علِّمه ُ الْبيان 

ــان   انس «خداوند 
ــه  او بيان   را آفريد و ب

آموخت .» 
تفســـــــير  در 
ذيل   در  ــان   مجمع البي
ــه  روايت  از  اين  آيه ، ب
قتاده   و  ــاس   عب ــن   اب
«مقصود  ــت :  اس آمده  
آدم   حضرت   انسان ،  از 
ــالم است  كه   عليه الس
تمام   نام های   ــد  خداون
موجودات  و همه لغات  
را به  وی  آموخت . و نيز 
گفته  شده  است : منظور 
ــخن  گفتن ،  از بيان ، س
فهميدن   خط ،  نوشتن ، 
ــت  تا  ــدن  اس و فهمان
آدم  آنچه  را می گويد و 

می شنود، بشناسد؛ و اين  قول ، روشن تر و فراگيرتر است .»
ــا و لغات  گوناگون ،  ــأ زبان ه ــت  كه  منش آيه فوق  بيانگر آن  اس
ــت  كه  ابتدا به  حضرت  آدم  عليه السالم آموخت  و سپس   خداوند اس
ــداول  در تاريخ   ــاس ، نظر مت ــش  تعليم  داد. بر اين  اس ــه  فرزندان او ب
ــای  موجود در  ــه  تقليد از صداه ــان ها ب ــی های  جديد، كه  انس نويس
ــورت  ديگر، واژه ها و زبان  را ابداع   ــت  و حيوانات  و يا به  هر ص طبيع

كردند، مردود است . 
ــان های   ــارتن  در كتاب «تاريخ  علم »، درباره زبان  انس جورج  س
ــردرگمی  مورخان  جديد درباره  ــه ، اعترافی  دارد كه  هم  بيانگر س اولي
منشأ زبان هاست  و هم  تلويحًا مؤيد اين  ديدگاه  كه  منشأ تعليم  زبان ها 
ــانها، چرا كه  زبان های   و تنوع  آنها، خداوند و انبيا بوده اند، نه  خود انس
ل  بوده  است . عبارت  آقای  سارتن   مردم  اوليه ، فوق العاده  پيچيده  و مفصّ

چنين  است : 
«يكی  از بزرگترين  اسرار زندگی  آن  است  كه  لغت  و زبان ، حتّی  
ــته ای   ــت  و نوش ــا كه  مربوط  به  ابتدايی ترين  مردم  جهان  اس در آنج
همراه  ندارد، بی اندازه  پيچ  در پيچ  است . آيا اين  زبان ها چگونه  پيش  

ل  شده  است .»  رفته  و اين  اندازه  مفصِّ
نکته

كسانی  گمان  می كنند مقصود از «تعليم  خداوند» در آيات  ياد شده ، 

ــتعداد آموختن  و فراگيری  را در انسان   ــت  كه  خداوند قوه  و اس اين  اس
ــت ، زيرا چنين  برداشتی  با نظريه  ترقی  و تكامل  تاريخ  كه   قرار داده  اس
سيطره ای  بی چون  و چرا بر اذهان  دارد، تعارضی  ندارد اما چنين  معنايی  
به  هيچ  وجه  با واژه  تعليم  و مشتقات  آن  مثل  علِّم َ سازگار نيست . هيچ  
ــم  و آموختن  را به «ايجاد قوه  يادگيری » معنا نكرده   واژه  نامه ای ، تعلي
ــتقات  اين  واژه  بكار  ــت . در هيچ  يك  از آيات  ديگر قرآن  نيز كه  مش اس

رفته  است ، معنايی  جز آموختن  به  نحو فعليت ندارد: 
نْجيل َ  مةَ و التِّوراةَ واالْ ـ واذْعلِّمتُك َ الْكتاب َ و الْحكْ

َحاديث   َّ قَد اتَيتَنی  من َ الْملْك  و علِّمتَنی  من ْ تَأويل  االْ ـ رب 
ن  تَعلَم   ـ و اَنْزَل َ اّهللا ُ عليك َ الْكتاب  و الْحكمة وعلِّمك َ ما لَم  تَكُ

و علْم  لما علِّمناه ُ  ـ و انِّه ُ لَذُ
ٍ نَعةَ لَبوس  ـ و علِّمناه ُ صَ

ير  ـ و يا ايها النّاس ُ علّمنا منْطق َ الطِّ
لَم ْ» و «علِّمه ُ  ــم  بالْقَ ــان َ ما لَم ْ يعلَم ْ» «علِّ نْس ــن «علِّم َ االْ بنابراي
الْبيان َ» معنايی  جز اين  ندارد كه  خداوند [به  واسطه  انبيا] آنچه  را كه  
ــان ها الزم  بود، از جمله  خط  و زبان ، به طور  برای  دين  و دنيای  انس

بالفعل به  آنها آموخت . 
ديد و منافع ُ للنّاس  لْنَا الْحديد فيه  باْس ٌ شَ ـ و اَنْزَ

ــخت  و  ــی  س ــه  در آن  نيروي ــتاديم  ك ــرو فرس ــن  را ف «و آه
سودمندی هايی  برای  مردم  است .» 

شيخ  طوسی  در تفسير تبيان ، ذيل  اين  آيه  می گويد: 
ــتاد  ــد با اين  آيه  خبر می دهد كه  او خود، آهن  را فروفرس «خداون
ــت  كه  خداوند همراه  با آدم ، سندان  و پتك  و  و در روايت  نيز آمده  اس
ــت  كه  گريزی  از  ــمان  فرود آورد و اين  امر صحيحی  اس انبر را از آس
ــت  چرا كه  برای  كسی  از ما انسان ها مقدور نبود، ابزار و ديگر  آن  نيس
اشيای آهنی  را بسازد مگر آن  كه  پيشتر، آالتی  آهنی  وجود می داشت  
و اگر به  عقب  برگرديم ، باالخره  به  ابزاری  می رسيم  كه  مصنوع  خداوند 

بوده  است .»
ــا اَنْعامًا فَهم ْ لَها ما  ــا لَهم ْ مما عملَت ْ اَيدين لَقْن ــم ْ يروا اَنِّا خَ ـ اَولَ
لُون   ولَهم ْ فيها منافع ُ  وبهم ْ و منْهايأْكُ ــا ركُ ون َ  وذلِّلْناها لَهم ْ فَمنه لكُ

َ رون  كُ و مشارب ُ اَفال يشْ
ــتان  [قدرت ]مان  برسازد،  «آيا نديدند كه  برای  آنان  از آنچه  دس
چارپايانی  آفريده ايم  كه  ايشان  دارای  آن  هستند  و آنها را رام  ايشان  

گردانده ايم ، لذا هم  مركوبشان  از آنهاست  و هم  از آن  می خورند.» 
در آيه  فوق  خداوند به  صراحت ، رام  كردن  حيوانات  را برای  سواری  
(مثل  اسب ، استر و االغ ) و برای  بهره  برداری  از گوشت  و شير و ... آنها 
ــبت  می دهد. براين   ــتقيمًا به  خويش  نس (مثل  گاو، ميش ، بز و...)، مس
ــاس ، اين  ادعا كه  حيوانات  به  مرور ايام  و براساس  تصادف  يا تجربه   اس
انسان ها، رام  انسان ها شدند، بی اساس  است . اين  حقيقت  در آيه  زير نيز 

بيان  شده  است:. 
نْعام  ما  َ م ْ من َ الْفُلْك  و االْ لِّها و جعل َ لَكُ َزْواج َ كُ لَق َ االْ ــذی  خَ ـ والِّ
ا استَويتُم  علَيه   م ْ اذَ روا نعمةَ ربكُ كُ ِّ تَذْ هوره   ثُم  بون َ لتَستَووا علی  ظُ تَركَ

نّا لَه ُ مقْرنين َ  ر لَنا هذا وماكُ ولوا سبحان َ الِّذی  سخِّ و تَقُ

چنين  نبوده  است  كه  خداوند بين  
دين  و دنياى  انسـان ها، تفكيك  
نموده  و انبيـا را متصدى  دين ، و 
انسـان ها را متصدى  امور دنيا و 
چارچوب هايى  كلى  براى   نهايتاً 
امور دنيايى  ترسيم  و ابالغ  كرده  
باشد. اساساً انسان ، فاقد چنين  
توانايى  بوده  است  كه  مستقل  از 
وحى  و با اتكا به  تجربه  و آزمون  
و كشف  شـخصى ، معيشت  خود 
را سـامان  دهـد و اگـر خداونـد 
كليات  و جزئيات  معاش  انسـان  
را سـاماندهى  نمى كـرد، بـدون  
شك  حيات  بشـرى  در آغاز راه ، 

منقرض  و نابود مى شد.
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ــما از  ــه ی  گونه ها را آفريد و برای  ش ــی  كه  هم «و همان  كس
ــتی ها و چارپايان  مركوب  ساخت   كه  برپشت  آن  برآييد، سپس   كش
نعمت  پروردگارتان  را آنگاه  كه  بدان  برآمديد، ياد كنيد و بگوييد پاكا، 

كسی  كه  اين  را رام  ما ساخت  و ما به  آن  توانا نبوديم .» 
ــوی  خداوند و  ــواری  از س در آيه  فوق ، بر رام  كردن  حيوانات  س

ناتوانی  انسان  از انجام  آن ، تأكيد شده  است . 
رالف  لينتون  در كتاب  «سير تمدن » می نويسد: 

ــر دوران   ــت  كه  در سراس ــوع  جالب  توجه  اين  اس ــك  موض «ي
ــازه ای  از جانوران  كه  از لحاظ  اصول  اقتصادی ،  تاريخی ، هيچ  نوع  ت
ــر اهلی  نشده  است . در  ــت  بش ــد، به  دس ــأ اثر و نفعی  بوده  باش منش
ــه  در ازمنه  قديم تر اهلی   ــا چهار پايان  و جانورانی  ك حقيقت  چه  بس
ــی   ــده اند تا دوباره  به  زندگی  وحش بوده  و كم كم  به  حال  خود رها ش

برگشته اند» 
م ْ وريشًا  م  لباسًا يواری  سواتكُ لنا علَيكُ ـ يا بنی  ادم َ قَد اَنْزَ

ــتی  كه  برای  شما لباسی  پديد آورديم   «ای  فرزندان  آدم ! به  راس
كه  هم  عورت  شما را می پوشاند و هم  مايه تجمل  است .» 

آيه  فوق  اجماالً بيانگر آن  است  كه  منشأ نساجی  و خياطی  خداوند 
ــده  است  كه  پس   ــت . در روايتی  ـ كه  خواهد آمد ـ تصريح  ش بوده  اس
ــت ، در حالی  كه  عريان  بودند، جبرييل  پنبه   از هبوط  آدم  و حوا از بهش
ــاجی  و به  حوا خياطی  را آموخت  تا برای  خويش  لباس   آورد، به  آدم  نس

فراهم  كنند. 
 نْهار َ م ُ االْ ر لَكُ م ُ الْفُلْك َ لتَجری  فی  الْبحر بأَمره  و سخِّ ر لَكُ ـ وسخِّ
م ْ  م ُ اَلْلِّيل َ و النِّهار و اتيكُ ر لَكُ مر دائبين  و سخِّ مس َ و الْقَ م ُ الشَ رلَكُ و سخِّ
ــان َ  نْس ِّ االْ وها، ان  ــأَلْتُموه ُ و ان ْ تَعدوا نعمةَ اهللا التُحصُ ما س َّ ل  ــن ْ كُ م

 ار فّ لُوم ٌ كَ لَظَ
ــاخت  كه  به  فرمان   ــتی ها را رام  س ــما كش «[و خداوند] برای  ش
ــما رام  كرده  است    ــوند و رود باران  را نيز برای  ش او در دريا روانه  ش
ــته  روانند و شب  و روز  ــما كرد كه  پيوس ــيد و ماه  را رام  ش و خورش
ــته ايد [بدان   ــما رام  كرده  و از هر آنچه  از او خواس ــز] برای  ش را [ني
ــت  و اگر نعمت  الهی  را بشماريد  ــته ايد] به  شما بخشيده  اس نياز داش
نمی توانيد آن  را شمارش  كنيد كه  انسان  ستمكار و ناسپاس  است .» 
ــتی ها برای   ــم  كردن ) كش ــخير (رام  و فراه ــه ، تس ــن  آي در اي
بهره برداری  انسان ها، به  خداوند نسبت  داده  شده  است ، همان گونه  كه  
جويبارها و خورشيد و ماه  و شب  و روز را برای  تأمين  نيازمندی های  
ــان  رام  و آماده  نموده  است . ممكن  است  گمان  شود كه  مقصود  انس
از تسخير كشتی ، فراهم  كردن  بالقّوه مصالح  و مواد آن  برای  انسان  
ــان  خود مخترع  آن  بوده  است ، اما همان گونه  كه   ــت  و بعد، انس اس
تسخير خورشيد و ماه  و شب  و روز، برای  انسان ها جنبه  فعليت  دارد 
و نه  قوه  كه انسان ها آنها را به  فعليت  رسانده  باشند، در مورد تسخير 

كشتی  نيز چنين  است .
عالوه  بر آيات  و روايات  مرتبط  با آنها، احاديث  عديده ديگری  نيز 
ــأ الهی  علوم  و فنون  معشيتی  انسان ، وجود دارد كه  در زير  در باب  منش

می آوريم : 

ــت   ــی اهللا عليه و آله: آن  گاه  كه  آدم  از بهش ــالم  صل پيامبر اس
ــاخه ها و دانه های ] ميوه های   ــد، خداوند همراه  او [ش بيرون  كرده  ش
ــتی  را روانه  كرد و هر صنعتی  را به  او آموخت ، اكنون  ميوه های   بهش
ــتی  به  وجود آمده  است  جز آن  كه  ميوه های   ــما از ميوه های  بهش ش

بهشتی  دگرگونی  نمی پذيرند و ميوه های  شما دگرگون  می شوند.  
عليه  ــادق   ص امام  
ــه   ك آن گاه   ــالم:  الس
ـ  ــل ّ  وج عزّ ـ  ــد  خداون
ــت  بيرون   آدم  را از بهش
كرد، صد و بيست  شاخه  
درخت  [ميوه ] همراه  او 
ــاخه   ش چهل   كه   نمود 
ــود  ــی  ب آن  از ميوه هاي
ــه  درون  و بيرون  آن   ك
ــت  و چهل   خوردنی  اس
ــاخه آن  از ميوه هايی   ش
كه  درون  آن  خوردنی  و 
ريختنی   دور  آن   بيرون  
است  و چهل  شاخه آن ، 
ــی   درون  آن  دور ريختن
خوردنی .  آن   ــرون   بي و 
بزرگی   كيسه  همچنين  
نيز همراه  آدم  نمود كه  
ــه  چيز  ــذر هم در آن  ب
[ميوه  و سبزيجات ] بود.  
طاووس   ابن   سيد 

ــحاق  طرطوسی  روايت  كرده  است :  ــاله  ابی  اس در كتاب  نجوم  از رس
ــزی  را به  او  ــرد و دانش  هر چي ــت  بيرون  ك ــد آدم  را از بهش خداون

آموخت  و از جمله  اين  دانش ها، نجوم  و طب  بود.  
ــر اكرم  صلی اهللا عليه و آله: خداوند هزار حرفه  از حرفه های   پيامب
دنيايی  را به  آدم  آموخت . آنگاه  به  او فرمود: به  فرزندانت  بگو، اگر بر دنيا 
بردباری  نداريد، دنيا را با اين  حرفه ها طلب  كنيد نه  با دينتان ، كه  دين  
متعلق  و منحصر به  من  است ؛ وای  بر كسی  كه  دين  را ابزار كسب  دنيا 

قرار دهد، وای  بر او.   
ــالم در روايتی ، به  شرح  چگونگی  گسترش   امام  صادق  عليه الس
نسل  انسان  از حضرت  آدم  عليه السالم می پردازد، تا به  آنجا می رسد 
ــيث  عليه السالم را فرا خوانده ،  ــود و فرزندش  ش كه  آدم  بيمار می ش

به  او می گويد: 
ــاس  مشيت  و فرمانروايی   فرزندم ! من  بيمارم  و زمان  مرگم  براس
ــت  كه  تو را وصی ّ  ــت . او با من  عهد كرده  اس ــيده  اس خداوند فرارس
ــته ،  ــين  خود و نگهبان  بر آنچه  كه  نزد من  به  وديعت  گذاش و جانش
ــر من  است  كه  در آن  اثر علم  و اسم   قرار دهم . كتاب  وصيت ، زير س
ــت . پس  هرگاه  مردم ، اين  كتاب  را بردار ... در اين   اعظم  خداوند اس

 تـا قبـل  از ظهـور رنسـانس  و 
تأسـيس  تمدن  جديد، تغييرات  
و تحـوالت  ايـن  علـوم  و فنـون  
بسـيار اندك  بوده  اسـت  و ما در 
تاريخ  با پديـده اى  به  نام  تحول  
و تكامل  تدريجى  علوم  و صنايع ، 
جـز مواردى نادر مواجه  نيسـتيم  
و اما تغييـر و تحول  و جهش  در 
علوم  و فنون ، پس  از رنسانس  با 
دستمايه  قرار دادن  ميراث  علمى  
و فنـى  انبيـا و تمدن هـاى  بنيان  
نهاده  شـده  بر آموزه هاى  انبيايى  
بـوده  اسـت  و قطعاً بـدون  اين  
كشفيّات   چنين   امكان   دستمايه ، 
و اختراعاتـى  بـراى  بشـر جديد 

وجود نداشت .
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كتاب  همه  آنچه  را كه  تو بدان  نياز، داری  اعم  از امور دينی  و دنيايی  
وجود دارد. .

ــت  كه  امام  صادق  عليه  ل  اس  روايت  ديگر، فرازی  از توحيد مفضّ
السالم فرمود: 

ــان   ل ، درباره  دانش هايی  كه  [از جانب  خداوند [به  انس «ای  مفضّ
ــده  و نيز در  ــاء ش اعط
در  كه   دانش هايی   باره  
اختيار او گذاشته  نشده  
ــت ، انديشه  كن . به   اس
انسان ، همه  دانش هايی  
ــن   ــت  دي ــه  مصلح ك
ــن   تأمي را  ــش   دنياي و 
ــده   ــد، اعطاء ش می كن
ــت . دانش هايی  كه   اس
ــان   به  صالح  دين  انس
ــت ، عبارت  است  از:  اس
ــناخت  آفريدگار و...،  ش
و دانش هايی  كه  دارای  
مصلحت  دنيايی  انسان  
ــت ، عبارت  است  از:  اس
سواركاری ،  كشاورزی ، 
استخراج  معادن  زمين ، 
ــروری ، حفر قنات   دامپ
و چاه ، شناخت  داروها، 
صنايع ، و انواع  تجارت  
ــروش  و  ــد و ف و خري
ــی  كه  ذكر  ــر فنون ديگ
آنها به  درازا می انجامد. 
ــان  از  ــن  انس و همچني
ديگر  ــون   فن و  ــوم   عل
ــأن  او نبوده  و يا ظرفيت  آن   ــده ] كه  در ش [غير از علوم  و فنون  ياد ش
ــته  است ، ممنوع  شده  است ، مثل  دانش  به  غيب  و... پس  بنگر  را نداش
ــوی   ــر [از س كه  چگونه  همه  دانش های  مورد نياز دينی  و دنيوی  بش
ــته ای  از دانش ها نيز به  او  ــده  و دس خداوند و انبيای  او] به  او اعطاء ش
داده  نشده  است  تا آدمی  اندازه  و ناتوانی  خود را بشناسد كه  هر دو امر 

به  مصلحت  اوست .»  
امام  صادق  عليه السالم: آنگاه  كه  خداوند آدم  را از بهشت  اخراج  
كرد، به  او فرمان  داد تا كشت  و زراعت  كند و نهال هايی  از درختان  
بهشت  را كه  عبارت  بود از خرما، انگور، زيتون  و انار، برای  او فرستاد، 
پس  آدم  آنها را كاشت  تا فرزندانش  و نسل های  بعدی  از آنها استفاده  

كنند و خود نيز از ميوه های  اين  درختان  تناول  كرد.  
ــت  از پيامبر اكرم  صلی اهللا عليه  ــالم به  رواي امام  باقر عليه الس
ــتاد، به  او فرمان  داد تا  ــه: چون  خداوند آدم  را به  زمين  فرو فرس و آل

زراعت  كند و با زحمت  و تالش ، غذايش  را فراهم  كند.  
ــه: وقتی  آدم  و حوا به   ــالم  صلی اهللا عليه و آل پيامبر گرامی  اس
ــيده  بودند، پس  گرما  ــتی  پوش زمين  هبوط  كردند، با برگ های  بهش
ــتن  نمود و نزد حوا از گرما  ــروع  به  گريس ــد و ش موجب  آزار آدم  ش
ــكايت  كرد. جبرييل  با پنبه  نازل  شد و به  حوا دستور داد كه  آن  را  ش

ببافد و به  آدم  نيز فرمان  نساجی  داد و اين  حرفه  را به  او آموخت . 
امام  صادق  عليه السالم: هابيل ، چوپان  و قابيل  كشاورز بود.  

ــی  بود كه  سوار بر استر شد و  ــالم: آدم  اولين  كس علی  عليه الس
حوا سوار بر االغ . 

ــان ،  ــان ها از آغاز خلقتش ــت  كه  انس روايات  فوق ، بيانگر آن  اس
كشاورزی ، باغداری ، خياطی ، نساجی ، دامپروری  و سواركاری  و... را 

به  تعليم  خداوند می دانسته اند.   
ــاره  كنيم  كه  از آيات  و روايات   ــا بايد به  اين  نكته  مهم  اش در اينج
ــود كه  خداوند و انبيای  الهی ، علوم  و  ــتفاده  می ش مذكور، همچنين  اس
ــاخت  يك  تمدن  متعادل   ِّ و اَكمل  ـ برای  س فنون  معاش  را به  نحو اَتَم 
ــان ها آموختند و نه  در حد هسته های  اوليه  و يا بخش هايی  از  ـ به  انس
ــا، چرا كه  واژه  «علِّم َ» ظهور در آموختن  كامل  دارد و بدون  تصريح   آنه
به  اين  كه  آموزش ، ناقص  و يا تنها شامل  بخشی  از مسائل  بوده  است ، 
نمی توان  چنين  نتيجه  گرفته  كه  خداوند و انبياء، تنها هسته های  اوليه  و 
كلياتی  را به  انسان ها آموخته اند، و در هيچ  آيه  يا روايتی ، چنين  تصريح  
ــخ  اين  سئوال  كه  چرا رسول  گرامی   و يا قرينه ای  وجود ندارد. و اما پاس
اسالم  صلی اهللا عليه و آله و ائمه  معصومين  عليهم السالم به  آموزش  
علوم  و فنون  معاش  چون  كشاورزی ، دامپروری ، خياطی ، آهنگری  و ... 
نپرداختند، آن  است  كه  اين  علوم  سينه  به  سينه  و بلكه  دفتر به  دفتر از 
ــين  به  مردم  عهد ظهور اسالم ، منتقل  شده  بود  تمدن های  انبيايی  پيش
و نيازی  به  آموزش  مجدد آن  نبود جز در مورد دانش  طب  كه  به  دليل  
ــت  ويژه  آن  و احتماالً برخی  از دخل  و تصرفات  غلطی  كه  در آن   اهمي
ــالم  صلی اهللا عليه و آله و ائمه   ــول  گرامی  اس صورت  گرفته  بود، رس
ــالم آموزه های  مهمی  را در اين  باب ، ارائه  كردند  معصومين عليهم الس
كه  تحت  عناوينی  چون  «طب ّ النبی »، «طب ّ الصادق » و «طب ّ الرضا» 

در منابع  روايی ، موجود است . 

متون  تاريخى  و چگونگى  شكل گيرى  تمدن ها 
ــوی  خداوند  ــز بيانگر تعليم  فنون  معاش  از س متون  تاريخی  ني
ــامان  دهی  به  فنون  دنيوی  و  ــه  انبيا، و نقش  انحصاری  انبيا، در س ب
ــت . البته  محتوای  اين  متون  نيز اغلب  برگرفته   ــت  آدميان  اس معيش
ــالم  ــث  نبوی  صلی اهللا عليه و آله و روايات  ائمه  عليهم الس از احادي

است . 
قصص  االنبياى  جويرى : 

«درخبر آمده  است  كه  آدم  عليه السالم در ماه  رمضان  به  زمين  
آمد، روز آدينه ، هفت  ساعت  از روز گذشته ، پنج  ماه  به  بهشت  بودند 
ــان  بود. آدم  به   ــن ، هر يك  روز از جه ــن  فرود آمدند و اي ــر زمي و ب
ــرانديب  بود... حوا به  جده  افتاد به  آب  دريا در  ــتان  به  كوه  س هندوس
هفت  فرسنگی  مكه ، پس  آدم  همچنان  بر كوه  سرانديب  نشسته  بود،   

با اين  سـخن  موافقيـم  كه  براى  
بشـر بـا اتـكا بـه  معلومـات  و 
دانش هاى  متقّدم ، امكان  بسـط  
دانـش  و توانايى  فنى  وجود دارد 
اما مّدعاى  ما در اين  مقال  پس  از 
اثبات  منشأ وحيانى  علوم  و فنون  
معاش  در تمدن هاى  پيشين  (به  
استثناى  مواردى  اندك كه  احياناً 
محصول  خودسـرى  انسان هايى  
در بسـط  برخى  علـوم  و فنون  و 
يا نتيجه آموزه هاى  شيطان  بوده  
اسـت )  و عـدم  توانايى  انسـان  
براى  كشـف  آنها، اين  اسـت  كه  
بشـر جديد بدون  حجت  الهى  و 
از روى  خودبنيادى  و هواپرستى ، 
دست  به  بسط  و گسترش  علوم  و 
فنون  طبيعى  زد و به  همين  خاطر 
هـم  در نهايـت ، اين  پيشـرفت  
علمـى  و تكنيكى  بـالى  جان  وى  
شـده  است  و كل  بشـريت  را در 
معرض  بحران هاى  گوناگون  قرار 

داده  است . 
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ــتی  از گناه  خويش ، چهل  شبانه  روز  ــبيح  می گفت  و همی  گريس تس
چيزی  نخورد و گرسنه  همی  بود. خدای  متعال  از آن  درخت  گندم  كه  
در بهشت  از آن  خورده  بود و از آن  سبب  از بهشت  محروم  مانده  بود، 
ــت  جبرييل  فرستاد و آدم  را فرمود اين  را بكار  يك  بدره  گندم  به  دس
ــه  خورش  تو و فرزندان  تو از اين  خواهد بود و اين  را بكار تا برويد  ك
ــتاس  كن  تا آرد شود و خمير گردد. چون  آنها را به  عمل  آورد،  و دس
در زمين  محتاج  آتش  شد، ندا رسيد يا جبرييل ! پاره ای  آتش  از مالك  
دوزخ  بستان  تا كارشان  راست  شود. پس  جبرييل  پاره آتش  بياورد و 
به  آدم  داد. سپس  آتش  در تنور انداختند و نان  پختند، پس  گفت  كه  
ــد ماهی  را بر لب  دريا پيش  آن  افكند،  ــنه  ش بخور؛ و حوا چون  گرس
برگرفت  و بر سنگی  تافته  در آفتاب  نهاد تا بريان  شد و بخورد. پس  
ــر آن  كوه  گريست  از درد گناه  خويش  و هر آبی   ــال  بر س آدم  صد س
ــم  آن  می ريخت ، بدان  كوه  درختان  رستی  و هليله  و بليله   كه  از چش
ــت  يابند و امروز داروهای   ــر داروها كه  فرزندانش  از آن  منفع و ديگ
جهان  از هندوستان  آرند و بدين  منوال  هر سال  كشت  كردی ؛ روزی  
جبرييل  سالم  بياورد و پاره آهن  آورد. قوله  تعالی : و انزلنا الحديد فيه  
بأس  شديد، پس  جبرييل  آن  را آهنگری  بياموخت ، ندا رسيد كه  آدم  
ــنگ  آتشی  كه  درمانده   ــنگ  زند تا در بن  س به  كوه  رود و آهن  بر س
ــرد. آتش  در  ــد، آدم  چنان  ك ــما را منفعت  رس ــد بيرون  آيد و ش باش
ــت  كرد  گرفت  و جبرييل  او را برزگری  بياموخت  و آلت  برزگری  راس
و جفت  گاو از بهشت  بيرون  آورد، پس  جبرييل  سالم  گفت  و گفت : 
يا آدم ! برخيز و برزگری  كن  تا نان  از دسترنج  خود خوری  و اين  هم  
ــت  سخت  نيكو بود و  ــت  كه  كردی ، تو را بهش از عقوبت  آن  گناه  اس
خويشتن  را از اين  نعمت  بيرون  آوردی  تا امروز هيچ  نخوری  مگر به  
قی »  ما من َ الْجنِّة فَتَشْ رجنِّكُ سختی   و رنج ، چنان كه  فرمود: فَال يخْ

مروج  الذهب : 
ــد، مشتی  گندم  و سی  شاخه  از  ــت  برون  ش «و چون  آدم  از بهش
ــت  كه  از آن  جمله ، ده   ــت  از اقسام  ميوه ها همراه  داش درختان  بهش
ــته  و خشخاش  و  ــت دار بود كه  گردو و بادام  و فندق  و پس ميوه  پوس
ــاه  بلوط  و نارگيل  و انار و موز و بلوط  بود، و ده  ميوه هسته دار بود  ش
ــنجد و كنار و زالزالك  و  ــفتالو و زردآلو و گالبی  و خرما و س ــه  ش ك
ــته   ــت  و هس ــاب  و كندر و گيالس  بود، و ده  ميوه ديگر كه  پوس عن
نداشت  و برای  خوردن  آن  مانع  نبود كه  سيب  و شاه  ميوه  و انگور و 
آمرود (گالبی ) و انجير و توت  و اُترج  و بالنگ  و خيار و خربزه  بود.» 
ــالم [فرزند و وصی  حضرت  آدم] لفظی  است   ــيث  عليه الس «ش
ــت  كه  به  تعليم  حكمت  و  ــی  اس ــريانی  مرادف  هبةاهللا  و اول  كس س
ــای  اول  گفتند، چه   ــوم  پرداخت ، بنابراين ، حكما او را اوري درس  عل
معنی  اوريا به  لغت  سريانی  معلم  است ... شيث  پس  از فوت  پدر، افسر 
ــت  و آن  صحف   ــرنهاده ، پنجاه  صحيفه  بر وی  نازل  گش نبوت  بر س
می  و رياضی  و الهی  و صنعت  مشكله   ــت  بر علوم  حكْ ــتمال  داش اش

چون  اكسير و غيره  و شريعتش  موافق  ملت  [آيين ] ابوالبشر بود.»
«انوش  [فرزند و وصی ّ شيث  پيغمبر] در زمين  به  آبادی  پرداخت .»
ــالم در اوايل  حال ، نزد عاذيمون  مصری  كه   «ادريس  عليه الس

ملقب  به  اوريای  ثانيست  و در سلك  انبيای  يونان  انتظام  داشت ، تلمذ 
ــت ، و ادريس  بعد از فوت   می نمود، و معنی  عاذيمون  نيك  بخت  اس
ابوالبشر به  دويست  سال  مبعوث  گشت  و سی  صحيفه  به  او نازل  شد 
و آن  صحف  اشتمال  داشت  بر اسرار سماويات  و تسخير روحانيات  و 
علوم  عجيبه  و فنون  غريبه  و معرفت  طبايع  موجودات  و غير ذلك ، و 
ــالم صد و پنج سال  يا صد و بيست  سال  به  دعوت   ادريس  عليه الس
ــنن  سنيه  آن  پيغمبر عالی مقدار است ،  خاليق  پرداخته  ... از جمله  س
ــت  از نتايج  طبيعت   ــاطت  قلم ، و حرفت  خياط صنعت  كتابت  به  وس

پاكيزه  اوست .» 
تاريخ  كامل : 

ــد، فرمود كه   ــی  آدم  و حوا را دي ــون  خداوند بزرگ  برهنگ «چ
ــفندی  كه  خدا از بهشت   ــت  جفت  ميش  و گوس بخته ای  از ميان  هش

ــر  ــرود آورده  بود، س ف
ــه ای   بخت آدم   ــرد.  بب
گرفت  و آن  را سربريد 
و پشم  آن  را برگرفت . 
حوا پشم  را رشته  كرد 
ــته  را بافت  و  و آدم  رش
ــود جبه ای  و  ــرای  خ ب
با  پيراهنی   ــوا  ح برای  
و  كرد  درست   روسری  
آن  دو آنها را پوشيدند. 
ــت :  اس ــده   ش ــه   گفت
آنها  ــزد  ن به   ــد  خداون
ــته ای  فرستاد كه   فرش
به  آنها بياموزد تا برای  
خود از پوست  گوسفند 
ــه   جام ــان   چهارپاي و 

بسازند و بپوشند.»
در  [آدم ]  ــون   «چ
هند فرود آمد، بر سرش  
از  ــی ]  [تاج ــته ای   دس
درختان  بهشت  بود كه  
ــيد،  رس زمين   به   چون  
برگهای  آن  خشكيدند و 

فروريختند و از آنجا بود كه  همه  گونه  گل  و گياه  خوش  بوی  و خوش  
ــبو از برگهايی   بوكننده  در هند روييدن  گرفت . گويند: گل  و گياه  خوش
ــش  خود كرده . گفته   ــت  برگرفته  بودند و پوش بود كه  آدم  و حوا از بهش
شده  است : چون  به  او فرمان  داده  شد كه  از بهشت  بيرون  رود، بر هيچ  
درختی  در باغ  بهشت  نگذشت  مگر آن  كه  از آن  شاخه ای  برگرفت  و آنها 
را با خود فرود آورد و از اينجا بود كه  خاستگاه  گل  و گياهان  خوشبوی  
در هند بود، خدا او را از ميوه های  بهشت  نيز توشه  داد و ميوه های  كنونی  
ــوند و  ــتی اند جز اين  كه  اينها دگرگون  می ش ما همگی  ميوه های  بهش

جورج  سـارتن  در كتـاب «تاريخ  
علـم »، درباره زبان  انسـان هاى  
اوليه ، اعترافى  دارد كه  هم  بيانگر 
سردرگمى  مورخان  جديد درباره 
منشـأ زبان هاسـت  و هم  تلويحاً 
ُمؤيَّد اين  ديدگاه  كه  منشأ تعليم  
زبان ها و تنوع  آنها، خداوند و انبيا 
بوده اند، نه  خود انسانها، چرا كه  
اوليه ، فوق العاده   زبان هاى  مردم  
پيچيـده  و مفّصـل  بـوده  اسـت . 
عبارت  آقاى  سارتن  چنين  است : 
«يكى  از بزرگترين  اسرار زندگى  
آن  است  كه  لغت  و زبان ، حتّى  در 
آنجا كه  مربـوط  به  ابتدايى ترين  
مردم  جهان  اسـت  و نوشـته اى  
همراه  نـدارد، بى انـدازه  پيچ  در 
پيچ  است . آيا اين  زبان ها چگونه  
ل   پيـش  رفته  و اين  انـدازه  مفصِّ

شده  است .» 

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



آنها نمی شوند. خدا به  او ساختن  همه  چيز را ياد داد و پاره ای  مايه های  
ــبوی  و خوشبوكننده  را همراه  او فرستاد و نيز سنگ  سياه  (الحجر  خوش
ــنگ  از برق  سپيدتر بود. همراه  او  ــود) را با او همراه  كرد و اين  س االس
عصای  موسی  عليه السالم را فرود آورد كه  از مورد يا كاج  بهشت  بود. 
ــندان  و چكش  و انبر فرود آورد. آدم  بسی  نيكوروی  بود و  پس  از آن  س
ــف  عليه السالم می مانست . پس   از ميان  فرزندان  خويش  تنها به  يوس
جبرييل  بر او فرود آمد و با خود هميانی  پر از گندم  فرود آورد. آدم  گفت : 
ــت ؟ جبرييل  گفت : اين  همان  است  كه  تو را از بهشت  بيرون   اين  چيس
ــان .  راند. آدم  گفت : با آن  چه  كنم ؟ جبرييل  گفت : آن  را به  زمين  بيفش
آدم  چنان  كرد و در همان  هنگام  خدا آن  را روياند. آنگاه  آدم  آن  را درود 
ــن   ــرد آورد و خرم و گ
ــد و به  باد  ــرده  كوبي ك
ــرد و خمير  داد و آرد ك
ــاخت  و پخت . همه  س
اينها با آموزش  جبرييل  
ــود. جبرييل  برای  وی   ب
ــنگ  و آهن  آورد كه   س
ــود و  آن  دو را بر هم  س
از آن  آتش  بيرون  آورد. 
آهنگری   او  به   جبرييل  
ــت   ــاورزی  آموخ و كش
ــمان   آس از  گاوی   و 
ــرود آورد  ــرای  وی  ف ب
ــخم   ــه  زمينش  را ش ك
ــد اينها  ــی زد. گوين هم
ــی   ــان  بدبختی هاي هم
ــت  كه  خدای  بزرگ   اس
ــد با اين   در قرآن  مجي
ــت :  ــاد كرده  اس ــه  ي آي
مبادا شما دو تا را ديو از 
بهشت  بيرون  براند كه  
آنگاه   ــد،  گردي بدبخت  
ــدا آدم  را از كوه  فرود  خ
ــرور همه  آورد و او را س
زمينيان  و سراسر زمين  

گردانيد از پريان  و پرندگان  و چهارپايان  و جز آن .» 
ــت  و يك  صحيفه  فروفرستاد كه  جبرييل   «خدا بر او [آدم  [بيس
آنها را به وی  آموخت  و او همگی  را با دست  خود بنوشت ... و حرفهای  

الفبا بر او فرود آمد و كتاب  او بيست  و يك  برگ  بود.» 
ــد: او [مهالييل  بن  قنيان  بن  انوش   ــام  بن  محمد كلبی  گوي «هش
ــيث  بن  آدم ] نخستين  كسی  بود كه  ساختمان  ساخت  و كانی ها  بن  ش
ــيد و مردمان  روزگار خود را فرمان  داد كه  نمازگاه  سازند.  را بيرون  كش
او دو شهر ساخت  و اين  دو، نخستين  شهرها بودند كه  بر زمين  ساخته  

شدند: بابل  در عراق  و شوش  در خوزستان . روزگار پادشاهی  او به  چهل  
ــتين  كسی  بود كه  آهن  از زمين   ــال  برآمد. ديگران  گفته اند: او نخس س
بيرون  كشيد و از آن  افزارها بساخت  و آب  را در كاربردهای  سودمند به  
ــاورزی  و  راه  انداخت  و برای  آن  اندازه ها پرداخت  و مردم  را وادار به  كش
كارگری  كرد و فرمود تا جانوران  دشتی  و كوهی  را بكشند و از پوست  
ــازند. نيز فرمان  داد كه  گاو و گوسفند و جانوران   آنها فرش  و جامه  بس
ــت  آنها خوراك  درست  كنند. او شهر ری  را  ــكاری  بكشند و از گوش ش
ــاخت  ... او نخستين  كسی  بود كه  درختان  را بريد و در ساختمان  به   بس

كار برد.» 
آفرينش  و تاريخ : 

ــی  است  كه  خداوند به  او نوشتن  خط  با  ــتين  كس «و او [آدم ] نخس
قلم  تعليم  داد و سپس  از ميان  آدميان ، فرزندان  او هيچ  يك  خط  ننوشتند 

تا روزگار ادريس .»  
ــت  كه  پس  از آدم  به  قلم  خط   ــی  اس ــتين  كس «و ادريس  نخس
ــت  كه  جامه  دوخت ... و خداوند او را  ــت  و او نخستين  كسی  اس نوش
پس  از وفات  آدم ، پيامبر گردانيد و نجوم  و پزشكی  را بر او وحی  كرد 

و نام  او در نزد يونانيان  هرمس  است .»
قصص  االنبياء راوندی : 

ــه  ادريس  نيز در روايات ، كثرت   «علت  نام گذاری  آن  حضرت  ب
ــده  است . چنانكه  در روايات  و  ــتغال  وی  به  درس  و كتاب  ذكر ش اش
ــت  كه  خط  نوشت ، جامه   ــی  اس ــتين  كس تواريخ  آمده ، ادريس  نخس
ــأ و معلم   ــت  و علم  خياطی  را تعليم  داد، و آن  حضرت  را منش بدوخ
ــه ، هيأت  و غيره   ــاب ، هندس ــياری  از علوم  مانند علم  نجوم ، حس بس

دانسته اند.» 
قصص  االنبياء نّجار: 

ــد و به  دعوت   ــكونت  گزي ــه  مصر آمد و در آنجا س ــس  ب «ادري
ــغول   ــق  و امر به  معروف  و نهی  از منكر مش ــردم  به  اطاعت  از ح م
ــخن  می گفتند و  ــاد و دو زبان  س ــردم  آن  زمان  به  هفت ــد و م گردي
وجل ّ ـ همه آن  زبان ها و لغات  را به  وی  تعليم  فرمود و  ــدای  ـ عزّ خ
ادريس ، سياست  و آداب  تمدن  و قوانين مملكتی  را به  مردم  ياد داد و 
ــهرها و ساختمان  آنها را به  مردم  آموخت  و بر  همچنين  طرز اداره ش
اثر تعليمات  آن  حضرت ، ۱۸۸ شهر در روی  كره زمين  بنا گرديد كه  

كوچكترين  آنها رها بوده  است .»
اخبار العلماء باَخبار الحكماء: 

ــالم [پس  از مهاجرت  از بابل  به  دليل  مخالفت   «ادريس  عليه الس
ــردم  با وی ] و همراهانش ، در مصر رحل  اقامت  افكنده ، خاليق  را به   م
معروف  امر، و از منكرات  نهی  می كرد و به  اطاعت  خدای ـ  عزّ و جل ـّ  
دعوت  می كرد. مردم  زمان  او با هفتاد و دو زبان  حرف  می زدند و خداوند 
ــان  را  ــان  همگی  آنان  را به  وی  تعليم  داده  بود تا هر فرقه ای  از ايش زب
ــی   با زبان  خودش  تعليم  دهد، و عالوه  بر اينها آداب  و طريقه  نقشه كش
ــان  بياموخت  و قواعد آن  را برايشان  مقرر  ــازی  را به  ايش برای  شهرس
ــرزمين  خود برگشته  و  فرمود، و هر فرقه ای  از هر امتی  كه  بودند به  س
شهرهايی  ساختند تا آنجا كه  در عهد وی  و به  وسيله  شاگردان  او، صد 

امـام  صـادق  عليـه السـالم در 
چگونگـى   شـرح   بـه   روايتـى ، 
گسترش  نسل  انسان  از حضرت  
آدم  عليه السـالم مى پـردازد، تا 
بـه  آنجا مى رسـد كـه  آدم  بيمار 
مى شـود و فرزندش  شيث  عليه 
السـالم را فـرا خوانـده ، بـه  او 

مى گويد: 
فرزندم ! من  بيمارم  و زمان  مرگم  
فرمانروايى   و  مشـيت   براساس  
خداوند فرارسيده  است . او با من  
عهد كرده  است  كه  تو را وصى ّ و 
جانشـين  خود و نگهبان  بر آنچه  
كه  نزد من  به  وديعت  گذاشـته ، 
قرار دهم . كتاب  وصيت ، زير سر 
من  اسـت  كـه  در آن  اثـر علم  و 
اسـم  اعظم  خداوند است . پس  
هـرگاه  ُمردم ، اين  كتاب  را بردار 
... در ايـن  كتاب  همه  آنچه  را كه  
تـو بدان  نيـاز، دارى  اعم  از امور 

دينى  و دنيايى  وجود دارد. .
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ــتاد و هشت  شهر ساخته  شد كه  از همه  كوچكترش  «رها» بود،  و هش
ــی  كه  حكمت  را  ــس  به  آنان  علوم  را نيز بياموخت . و اولين  كس و ادري
استخراج  نموده  و علم  نجوم  را به  مردم  ياد داد، ادريس  بود، چون  خدای  
ـ عزّ و جل ّ ـ سر فلك  و تركيب  آن ، و نقطه های  اجتماع  كواكب  را در 
آن  فلك  به  او فهمانده  بود، و نيز علم  عدد سنين  و حساب  را به  او داده  
بود، و اگر اين  نبود و ادريس  در اين  علم ، فتح  باب  نمی كرد، هرگز خاطر 
بشر به  اين  معنا خطور نمی كرد كه  در مقام  سرشماری  ستارگان  برآيد. 
ادريس  برای  هر امتی  در هر اقليمی  سنتی  شايسته آن  امت  و آن  اقليم  
به  پا داشت ، و زمين  را به  چهار قسمت  تقسيم  نموده  برای  هر قسمتی  
پادشاهی  مقرر كرد تا به  سياست  و اداره امور آنجا و آباديش  قيام  نمايد و 
هر پادشاهی  را مأمور كرد تا اهل  اقليم  خود را به  شريعتی  ملزم  سازد.»

تاريخ  يعقوبى : 
ــتی  به  زمين  آمد، در آن  را قفل  كرد و كليد  «و چون  نوح  از كش
آن  را به  فرزند خود سام  سپرد. سپس  نوح  به  زراعت  و تاك  نشانی  و 

عمران  زمين  پرداخت .»
وجل ّ ـ گندم  را بر آدم  نازل  كرد و او را فرمود، از  «و خدای  ـ عزّ
ــترنج  خود بخورد، پس  شخم  زد و كاشت ، سپس  درود و كوبيد،  دس

آنگاه  آرد كرد و خمير نمود و نان  پخت .»
ناسخ  التواريخ : 

ــيث  عليه السالم، پنج سال  پس   ــعادت  حضرت  ش «والدت  با س
ــت  و معنی  آن  هبةاهللا   ــريانی  اس ــيث ، س از قتل  هابيل  بود و لفظ  ش
ــهادت  هابيل  به   ــل ، پس  از ش ــاب  را كردگار جلي ــت  چه  آن  جن اس
ــی  خوانند؛ چه ،  ــود و جنابش  را اوريای  ثان ــرت  آدم  عنايت  فرم حض
ــريانی  معلم  است  و اول  كسی  است  كه  بعد از آدم  به   اوريا به  لغت  س
ــريعت  پرداخت  و پنجاه   تعليم  معضالت  حكمت  و تنبيه  ضروريات  ش
ــت  و نه ، محتوی  بر حكمت  الهی  و صنايع   صحيفه  و به  روايتی  بيس

نامتناهی  چون  اكسير و غيره ، رياضی  و هيأت  بر او نازل  شد.» 
ــم  او را [ادريس ] اوريای  ثالث  خوانند و هرمس  نيز گويند  «و ه
ــته  است  ... اول   ــمت  تلمذی  داش ــيث  س ... در بامداد زندگانی  نزد ش
ــخصی  است  كه  به  سوزن  جامه  دوخت  و به  قلم  نگاشتن  آموخت ،  ش
سی  صحيفه  بر وی  نازل  شد، تدريس  علم  نجوم  از فضايل  آن  جناب  

است ، گويند صد شهر مرغوب  جهان ، بنيان  فرمود.» 
«حضرت  ادريس ، نبوت  با سلطنت  توأم  داشته  واغلب  خلق  روی  
زمينش ، داغ  طاعت  بر جبين  داشتند و چون  به  علم  نبوت  دانسته  بود 
كه  طوفان  نوح ، جهان  را ويران  كند و اثری  از معلم  و متعلم  و كتب  
ــد، بفرمود تا در طرف  غربی  مصر، بنيان  «هرمان »  علميه  باقی  نمان
نهادند و از علوم  طب  و نجوم  و غيره  در آن  ثبت  كردند كه  از طغيان  

طوفان  مصون  ماند و آن  بنا را در شش  ماه  به  پايان  آورد.»
َول  و آثاُر االَُول  فى  التاريخ:  اخبار الدُّ

ــرت  آدم  عليه  ــت : حض ــاب  «اصول  التواريخ » آمده  اس «در كت
السالم با سرانگشتان  خود بر خشت ها می نوشت  و آنها را می پخت  
ــه  او همه  زبان ها را  ــرای  فرزندان  خود ذخيره  می كرد. خداوند ب و ب

آموخت  تا آنجا كه  او با هزار زبان  سخن  می گفت . 

ــتيم  كه   ــا اعتراف  جالبی  مواجه  هس ــير تمدن » ب در كتاب  «س
بيانگر كمال  زبان  و وجود زبان های  فراوان  و گوناگون  در آغاز تاريخ  

انسان  است : 
ــرزمين  مصر و نواحی   ــی  كه  اول  بار كتابت  در س «در آن  دوران

رواج   ــك   نزدي ــاور  خ
ــت ، يعنی  در حدود  ياف
قبل   ــال   س هزار  چهار 
از ميالد، نشو و تكامل  
ــد اعالی   ــان  به  ح زب
ــود. به   ــيده  ب خود رس
عبارت  ديگر زبان هايی  
پيدايش   ابتدای   در  كه  
تاريخ  و كتابت ، معمول  
ــان  اندازه   ــه  هم بود ب
مكمل  و رسا، و دارای  
ــتورهايی   دس و  قواعد 
و  ــب   مرك ــدر  همانق
كه   ــد  بوده ان ــده   پيچي
كنونی .  رايج   زبان های  
نكته شايان  توجه  ديگر 
آن  كه  از روی  مدارك  
گرديده   ــلم   مس بسيار، 
متداول   زبان های   عده  
ادوار  ــتين   نخس در 
از  مراتب   ــه   ب تاريخی  
ــماره زبان های  رايج   ش
ــوده   ــتر ب ــی  بيش كنون
محتمالً  ــرا  زي ــت ،  اس
ــك  از قبايل  و  ــر ي ه
و  ــزا  مج ــته های   دس
محدود آن  عهد، زبانی  
خود  ــه   ب ــوص   مخص

داشته  است » 
ــاب  كت در  و   
االوائل »  ــرة  «محاض
آمده  است : هر صنعت  
ــا  حرفه ه از  ــه   حرف و 
ــری  كه   ــع  بش و صناي
ــاز  ــدان  ني ــان ها ب انس
پدرمان   ــط   توس دارند، 
ــان   بني آدم   ــرت   حض

ــمای  كلی  كه  خداوند به  او آموخته ،  ــد كه  از ناحيه  تعليم  اس نهاده  ش
ــزار حرفه  به  او  ــماء، ه ــد در هنگام  تعليم  اس ــه  بود. خداون فراگرفت

 امـام  صـادق  عليه السـالم 
فرمود: 

دربـــاره   مفّضــــل ،  «اى  
جانـب   [از  كـه   دانش هايـى  
خداوند] به  انسـان  اعطاء شـده  
و نيـز در بـاره  دانش هايى  كه  در 
اختيار او گذاشـته  نشـده  است ، 
انديشـه  كـن . بـه  انسـان ، همه  
دانش هايى  كـه  مصلحت  دين  و 
دنيايـش  را تأمين  مى كند، اعطاء 
شـده  اسـت . دانش هايى  كه  به  
صالح  دين  انسان  است ، عبارت  
آفريـدگار  شـناخت   از:  اسـت  
داراى   كـه   دانش هايـى   و  و...، 
مصلحت  دنيايى  انسـان  اسـت ، 
كشـاورزى ،  از:  اسـت   عبـارت  
سـواركارى ، اسـتخراج  معـادن  
زميـن ، دامپرورى ، حفـر قنات  و 
چاه ، شـناخت  داروهـا، صنايع ، و 
انواع  تجارت  و خريد و فروش  و 
ديگر فنونى  كه  ذكر آنها به  درازا 
مى انجامد. و همچنين  انسـان  از 
علـوم  و فنون  ديگر [غير از علوم  
و فنون  ياد شـده ] كه  در شأن  او 
نبوده  و يا ظرفيت  آن  را نداشـته  
اسـت ، ممنوع  شده  اسـت ، مثل  
دانـش  به  غيـب  و... پـس  بنگر 
كه  چگونه  همـه  دانش هاى  مورد 
نياز دينى  و دنيوى  بشر [از سوى  
خداونـد و انبيـاى  او] به  او اعطاء 
شده  و دسته اى  از دانش ها نيز به  
او داده  نشده  است  تا آدمى  اندازه  
و ناتوانى  خود را بشناسـد كه  هر 

دو امر به  مصلحت  اوست .»  
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آموخت .» .
در روايات  و گزارش های  تاريخی  كه  نقل  كرديم ، گاه  در جزييات  
مسائل ، با يكديگر اختالف هايی  دارند كه  به  ادعای  ما لطمه ای  وارد 
ــازد. اين  اختالف ها براساس  اصول  و قواعد جمع  بين  احاديث   نمی س

و روايات  متعارض ، حل  و فصل  می شوند.  
  محدوديت  قواى  ادراكى  انسان  

با استناد به  آيات  و روايات ، نشان  داديم  كه  خداوند پس  از خلقت  
انسان ، آدميان  را به  حال  خود وانگذاشت  تا با اتكا به  تجربه  و آزمون  
ــاورزی ، دامپروری ،  ــام ، راه  و روش  معاش  (كش ــخصی  و مرور اي ش
ــخن  گفتن ، نوشتن ، طب ، حساب  و ...) را فرا  مسكن ، ابزارسازی ، س
ــامان دهی  معاش   ــوالن  خود، به  س بگيرند، بلكه  از طريق  انبيا و رس
ــت  و  ــان ها پرداخ انس
ــون  الزم  برای  يك   فن
زندگی  متعادل  را ـ كه  
عبوديت   برای   بستری  
باشدـ  به  آنان  آموخت . 
ــئله  مس به   اكنون  
ــم   خواهي ــری   بنيانی ت
ــًا قوای   پرداخت : اساس
ــان ها،  انس ــی   ادراك
ناتوان  از آن  بوده  است  
ــتقل  از وحی  و  كه  مس
تعاليم  انبيا، به  كشف  و 
استنباط  علوم  و اختراع  
زندگی   ــازوكارهای   س
ــود. دانشی  كه   نايل  ش
ــان ها می توانند به   انس
طور مستقل  بدان  نائل  
ــوند، عمدتًا بيش  از  ش
معلومات  بديهی  حسی  
ــخصی  بدون  ابتنای  بر معلومات   ــت ، و تجربه  و تفكر ش و عقلی  نيس

قبلی ، نمی تواند منشأ كشف  و اختراع  شود. 
ــوم  و فنون  را  ــان ها و تعليم  عل ــتی  انس اگر انبيا، هدايت  معيش
عهده دار نمی شدند، قطعًا انسان ها نمی توانستند به  حيات  خود ادامه  

دهند و اساسًا جوامع  انسانی ، شكل  نمی گرفت . 
ــد و حلقه های   ــی های  جدي ــتگی  موجود در تاريخ  نويس سرگش
ــی  دادن  به  تصادف  و  ــود و گمانه زنی های  بی مبنا و نقش  اساس مفق
ــی  از آن  بوده  است  كه   ــكل گيری  تمدن ها، همگی  ناش اتفاق ، در ش
ــان  را خودمختار و مكتفی  به  ذات  و بدون  پشتوانه  و  خواسته اند انس
هدايت  الهی ، قلمداد كنند، و با اين  پيش  فرض ، نمی توان  چگونگی  
ــاورزی ،  ــون  زبان ، خط ، طبابت ، كش ــان  به  اموری  چ ــتيابی  انس دس

دامپروری ، ابزارسازی  و ... را به  درستی  كشف  و توصيف  كرد. 
ــان  در ادراك  منافع  و  ــه  حكايت  از ناتوانی  انس ــا رواياتی  ك و ام

مضار خود حتی  در امور معاش  دارد و ناظر به  اين  امر است  كه  انسان  
ــه  تأمين  مصالح  دنيوی  خويش   ــدون  هدايت  خداوند و انبيا، قادر ب ب

نبوده  و نيست ، به  شرح  زير است : 
ــالم: هيچ  گروه  و ملتی  را نمی يابيم  كه  بدون   امام  رضا عليه الس
فرمانده  و راهبری  كه  در امر دين  و دنيا بدو نياز دارند، زندگی  كرده  
ــزاوار نيست  خداوند حكيم ،  ــد، بر همين  اساس ، س و باقی  مانده  باش
ــان  به  اوست ،  مردم  را بدون  راهبری  كه  مردم  نيازمند اويند و قوام ش

رها كند. 
ــده  است  كه  انبيا و رسوالن  الهی ، قيم   در اين  روايت ، تصريح  ش
و راهبر مردم  در امور دينی  و دنيايی  هستند و قوام  [دينی  و دنيايی ] 

مردم  به  آنهاست .  
ــام  بن  حكم  روايت  می كند: فرد زنديقی  از امام  صادق  عليه  هش
ــل  [از جانب  خداوند]،  ــالم پرسيد: چه  دليلی  بر وجود انبيا و رس الس
ــالم فرمود: از آنجا كه  ثابت  كرديم ، برای   وجود دارد؟ امام  عليه الس
ما [و جهان ]، آفريدگار و سازنده ای  برتر از ما و همه مخلوقات  است  
و او آفريدگار حكيمی  است  كه  مردم  قادر به  مشاهده  و ارتباط  حسی  
ــينی  دارد و نه  مردم  با او، تا با او  ــتند، نه  او با مردم  همنش با او نيس
ــرای  او نمايندگانی  در  ــود كه  ب محاجه  و گفتگو نمايند، ثابت  می ش
ميان  مردم  است  كه  آنها را به  مصالح  و منافعشان ، و آنچه  را كه  مايه 
بقا و حيات  آنهاست  و ترك  آن ، مايه نابودی شان ، رهنمون  می شوند. 
ــس  بدين  ترتيب ، ضرورت  وجود فرمان  دهندگان  و بازدارندگان ، از  پ

جانب  خداوند حكيم  دانا در ميان  خلقش ، روشن  می شود.   
ــردم  بدون  وجود و حضور  ــت  فوق ، چنين  برمی آيد كه  م از رواي
ــفرا و رسوالن  الهی ، قادر به  درك  مصالح  و منافع  خود و آنچه  كه   س
ــن  است  كه  مصالح  و  ــتند و روش ــت ، نيس مايه بقا يا هالك  آنان  اس

منافع  و عوامل  بقا يا فنا، اعم  از دنيوی  و اخروی  است . 
ــالم با فردی   ــی  از مناظره امام  رضا عليه الس   روايت  ديگر بخش
ــت  كه  می فرمايند: اگر [زنديق] بگويد: چرا شناخت  رسوالن   زنديق  اس
ــت ، در  ــده  اس ــان ، بر مردم  واجب  ش و اقرار به  حقانيت  آنان  و اطاعتش
ــش  و قوای  [ادراكی]  ــد: بدان  دليل  كه  در آفرين جواب  گفته  خواهد ش
ــو كامل  تأمين  نمايد و  ــت  كه  مصالح  آنها را به  نح ــردم ، چيزی  نيس م
ــت  كه  ديده  شود و عجز و ناتوانی   ــويی  هم ، خداوند برتر از آن  اس از س
مردم  هم  در ادراك  خداوند [و ارتباط  حضوری  با او] روشن  است ، براين  
ــاس ، چاره ای  نيست  جز آن  كه  فرستاده ای  معصوم  و عاری  از خطا  اس
و لغزش ، بين  خدا و خلق  باشد كه  امر و نهی  خداوند و آداب  مورد نظر 
او را به  مردم  ابالغ  كند و آنها را نسبت  به  اموری  كه  منافعشان  را جلب  
ــت  مردم ، منبعی   ــان  را دفع  می كند، آگاه  نمايد؛ زيرا در سرش و مضارش
نيست  كه  بدان ، احتياجاتشان  را اعم  از منافع  و مضارشان ، بشناسند، با 
اين  وجود اگر شناخت  و اطاعت  رسوالن  بر مردم  واجب  نباشد، حضور 
رسوالن  نه  فايده ای  برای  آنها دارد و نه  نيازی  را از آنان  مرتفع  می سازد 
و ارسال  آنان  از سوی  خداوند، بی مورد و فاقد منفعت  و مصلحت  خواهد 
بود و حال  آن  كه  از خالق  حكيمی  كه  هر امری  را متقن  انجام  می دهد، 

چنين  عملی  سر نمی زند.   

مروج الذهب: «شـيث  [فرزند و 
وصى  حضرت  آدم] لفظى  اسـت  
ُسـريانى  مـرادف  هبـةاهللا  و اول  
كسـى  است  كه  به  تعليم  حكمت  
و درس  علوم  پرداخت ، بنابراين ، 
حكما او را اورياى  اول  گفتند، چه  
معنى  اوريا به  لغت  سريانى  معلم  
اسـت ... شيث  پس  از فوت  پدر، 
افسر نبوت  بر سـرنهاده ، پنجاه  
صحيفـه  بـر وى  نازل  گشـت  و 
آن  صحـف  اشـتمال  داشـت  بر 
علـوم  حْكمى  و رياضـى  و الهى  
و صنعت  مشـكله  چون  اكسير و 
غيـره  و شـريعتش  موافق  ملت  

[آيين ] ابوالبشر بود.»
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ــان  در تشخيص  منافع  و  روايت  فوق ، به  ناتوانی  قوای  ادراكی  انس
مضار و احتياجاتش  به  نحو كامل  و اطمينان  بخش ، تصريح  می كند و 
مانند روايت  سابق ، بيان  می دارد كه  اين  منافع  و مضار، منحصر به  امور 
ــت ، و بدين  جهت ،  دينی  و اخروی  نبوده  بلكه  اعم  از دينی  و دنيايی  اس
حضور رسوالن  الهی  و اطاعت  مردم  از آنها در امور دين  و دنيا، ضروری  

است . 
ــالم در باره   ــی  از روايتی  طوالنی  از امام  علی  عليه الس در بخش
ــير بعضی  از آيات ، چنين   ــات  قرآن  [از جهت  محتوا] و تفس انواع  آي

آمده  است  : 
ــزّ و جل  ـ در كتابش ،  ــالم: ... و اما خداوند ـ ع ــی  عليه الس عل
ــبب  بقا و تداوم  حيات  انسان ها را بيان  كرده  است . حيات  انسان ها  س
ــكن » و  ــتگی  دارد: «غذا و آب »، «لباس »، «مس به  چهار عامل  بس
ــار عامل ، به  امر و نهی  نياز دارند.  ــان ها در اين  چه «ازدواج »، و انس
[آنگاه  امام  عليه السالم بعد از ذكر آياتی  از قرآن  كه  درباره  اين  چهار 

عامل  است ، می فرمايد:] 
اين  آيات ، روشن ترين  دليل  بر اين  مسئله  هستند كه  انسان ها نياز 
ــود و آنها را امر و  ــوايی  دارند كه  متصدی  امور آنان  ش به  راهبر و پيش
نهی  نمايد و در ميان  آنها حدود الهی  را جاری  سازد، با دشمن  بجنگد، 
ــيم   ــا را تقس غنيمت ه
ــه   ــات  را ب ــد، واجب كن
ــوری  را  ــای  آورد، ام ج
ــت  مردم  در  كه  مصلح
ــت  به  آنها  انجام  آن  اس
ــه   آنچ از  و  ــاند  بشناس
ــت ،  ــان  اس مايه  زيانش
[خداوند  دارد...  ــذر  برح
ــه  گونه ای   ــان  را ب انس
ــه  از امر  خلق  نكرده  ك
ــد]،  و نهی  بی  نياز باش
اولين  انسان  كه  حضرت  
آدم  عليه السالم است ، 
جز با امر و نهی  خداوند 
ــت  به  حيات   نمی توانس
خود ادامه  دهد. خداوند 
ــرت   ـ عزّ و جل ّ ـ پس  از خلقت  آدم  به  او فرمود: «ای  آدم ، تو و همس
در بهشت  جای  گيريد و در آنجا از هر نعمت  كه  بخواهيد، بی  هيچ  رنج ، 
برخوردار شويد ولی  به  اين  درخت  نزديك  نشويد.» بنابراين ، خداوند، آدم  
ــود و بقايشان  بود، هدايت  كرد و از آنچه   و حوا را در مورد آنچه  مايه  س
ــت . سپس  امر و نهی  در فرزندان  آنها تا  ــان  بود، برحذر داش مايه  زيانش
روز قيامت  جريان  پيدا كرد و از همين  روست  كه  مردم  پيوسته  نيازمند 
راهبری  تعيين  شده  از سوی  خداوند هستند. ممكن  است  عده ای  چنين  
ــماری  را می بينيم  كه  بدون  امر و  ــتدالل  كنند كه  ما حيوانات  بی ش اس
نهی  به  حيات  خود ادامه  می دهند و پاداش  و مجازاتی  هم  بر اعمال  آنها 

قصص  االنبياء راوندى : 
«علـت  نام گذارى  آن  حضرت  به  
ادريس  نيـز در روايـات ، كثرت  
اشتغال  وى  به  درس  و كتاب  ذكر 
شده  است . چنانكه  در روايات  و 
تواريخ  آمده ، ادريس  نخسـتين  
كسـى  اسـت  كـه  خط  نوشـت ، 
جامـه  بدوخت  و علـم  خياطى  را 
تعليم  داد، و آن  حضرت  را منشأ 
و معلم  بسـيارى  از علـوم  مانند 
علـم  نجوم ، حسـاب ، هندسـه ، 

هيأت  و غيره  دانسته اند.» 

مترتب  نيست ، حال  وقتی  حيوان  غيرعاقل  می تواند بدون  امر و نهی  به  
زندگی  خود ادامه  دهد و بقا يابد، سخن  شما در مورد اين  كه  موجودات  
ــد و بدون  آن ، بقايی  نخواهند  ــان ها] نياز به  امر و نهی  دارن عاقل  [انس
ــت  كه  خداوند دو نوع  حيوان ، خلق   ــت ، باطل  است . پاسخ  اين  اس داش
ــود: يكی  ناطق  و ديگری  غير ناطق ، برای  نوع  غير ناطق ، دو امتياز  نم
قرار داد تا مايه  حيات  و بقای  آنها باشد: يكی  امتياز شناخت  و دستيابی  
به  خوراك  و شناخت  سودمند از ناسودمند آن ، به  وسيله  حس  بويايی  بود 
ــرما  ــم  و كرك  و مو و پر روياند تا در مقابل  س و ديگر آن  كه  بر آنها پش
ــوی  ديگر، آنها را از دو ويژگی  محروم   ــد. از س وگرما محافظ  آنها باش
ــخن  گفتن  و ديگری  عقل  و فهم ، و آنها را مسخر و  ــاخت : يكی  س س
ــان  [قرار داد تا آنها را تحت  تصرف  و  ــيطره  حيوان  ناطق  [انس تحت  س
فرمان  خود درآورد. اما در ارتباط  با نوع  ناطق  [انسان ها]، خداوند آنان  را 
از شناخت  انواع  خوراكی های  سودمند و زيانمند به  وسيله  حس  بويايی  
ــاخت  و از همين  روست  كه  اگر مردم ، انواع  گياهان  سودمند  محروم  س
ــمی  را نزد زيركترين  و عاقلترين  خودشان  گرد  و زيانبار و خوراكی  و س
آورند، او قادر نيست  با خرد و انديشه  خود، آنها را از هم  تشخيص  دهد و 
تنها از ناحيه  موقف  [امر و نهی  و اعالم  خداوند و انبيای  الهی] می توانند 
به  چنين  شناختی  دست  يابند. بر اين  اساس ، انسان  خردمند و زيرك  و 
بينا، پيوسته  نيازمند آموزگاری  است  كه  او را بر سودها و زيانهايش  آگاه  

سازد...»  
از امام  صادق  عليه السالم سئوال  شد: آيا بهشت  آدم ، بهشت  آخرت  
بود يا از بهشت های  دنيا؟ امام  عليه السالم فرمود: از بهشت های  دنيا بود 
كه  خورشيد و ماه  در آن  طلوع  می كرد و اگر از بهشت های  آخرت  بود، 
هرگز از آن  بيرون  نمی رفت . آنگاه  امام  عليه السالم فرمود: چون  خداوند 
ــت  جای  داد، او از سر نادانی  به  سوی  آن  درخت  رفت  [و  آدم  را در بهش
از ميوه  آن  خورد] و اين  از آن  رو بود كه  خداوند انسان ها را به  گونه ای  
ــاك  و مسكن  و  ــت  كه  جز با امر و نهی  و خوراك  و پوش خلق  كرده  اس
ازدواج  باقی  نمی مانند و آدمی  جز از ناحيه  خداوند نمی تواند سود و زيان  

خويش  را تشخيص  دهد. 
ــی  از روايت  مشهور و طوالنی   ــالم در بخش امام  صادق  عليه الس
ل  بن  عمر، در باب  دانش  و آگاهی های  طبی ، تصريح  می كند كه   مفضّ
ــان ها جز از ناحيه خداوند، قادر به  كسب  اين  دانش  نبوده اند. امام   انس

ل » می گويد:  عليه السالم خطاب  به  «مفضّ
ــل ! در گياهان  دارويی  و اين  كه  هر يك  از آنها در تهيه  ای  مفضّ
ــه  كن . يكی  مانند «شيطرج » در  دارويی  خاص  به  كار می روند، انديش
اعماق  مفاصل  نفوذ می كند و مواد زايد و رسوبات  آن  را دفع  می كند، 
يكی  ديگر مثل  «افتيمون » ماده  بيماری زای  سودايی  را از بدن  خارج  
می كند، ديگری  چون  «سكبينج » از بدن  بادزدايی  می كند و آن  ديگر، 
ــواص  ديگری  دارند،  ــا را تحليل  می برد و گياهانی  ديگر كه  خ ورم ه
ــی  اين  خواص  را در اين  گياهان  قرار داده   اكنون  بينديش  كه  چه  كس
ــت ؟ جز آن  كس  كه  آنها را برای  منفعت  مردم ، آفريده  است  و چه   اس
ــی  مردم  را نسبت  به  اين  خواص  آگاه  كرده  است ، جز آن  كه  اين   كس
خواص  را در گياهان  قرار داده  است ؟ انسان ها - آنگونه  كه  بعضی  ادعا 
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كرده اند - چگونه  می توانستند از سر تصادف  و اتفاق  به  اين  خواص  پی  ببرند؟ فرض  
كن  [كه  چنين  نيست] انسان ها با ذهن  و انديشه  و تجربه هايشان  به  خواص  دارويی  
ــند، اما حيوانات  چگونه  بر اين  خواص  آگاهی  پيدا كرده اند؟  اين  گياهان  پی  برده  باش
برخی  از درندگان  هرگاه  مجروح  شوند، زخم  خود را با بعضی  از همين  گياهان  دارويی  

مداوا می كنند.  
گفتگوی  امام  صادق  عليه السالم با طبيب  هندی  

ــالم در باب   ــل  از امام  صادق  عليه الس ــی  دو روايت  مفصّ ــل  بن  عمر جعف مفضّ
ل »ـ  كه  بخشی  از آن  در  خداشناسی  نقل  كرده  است  كه  يكی  معروف  به «توحيد مفضّ
ــت  ـ و ديگری  مشهور به  «اهليلجة» است . امام  صادق  عليه السالم حديث   باال گذش
ل  نوشته اند كه  وی  طی  آن  به  امام  عليه السالم  اهليلجة را در پاسخ  به  نامه ای  از مفضّ
ــده اند كه  خداوند و ربوبيت  او را انكار  ــلمين  يافت  ش خبرداده  بود، افرادی  در ميان  مس
ــپس  از امام  عليه  ــاس ، با مردم  به  گفتگو و مجادله  می پردازند؛ س می كنند و بر اين  اس
السالم درخواست  می كند كه  برای  رد و پاسخ  به  اين  افراد، وی  را راهنمايی  نمايد. امام  
ل ، بعد از سپاس  خداوند و ذكر مقدمه ای  می نويسد:  صادق  عليه السالم در پاسخ  به  مفضّ
ــتی  كه  نموده  بودی ،  ــو را دريافت  نمودم  و در مورد درخواس ــل ، نامه ت «ای  مفضّ
رساله ای  را مكتوب  داشته ام  كه  حاصل  گفتگويی  با يكی  از منكرين  خداوند است . اين  
ــرزمين  هند بود كه  نزد من  آمده  و پيوسته  با من  گفتگو می كرد و بر  فرد، طبيبی  از س
عقيده باطل  خود [در انكار خداوند] پای  می فشرد تا آن  كه  روزی  اهليلجه ای  را می كوبيد 
تا آن  را با داروی  ديگری  كه  بدان  نياز پيدا كرده  بود، مخلوط  نمايد. در همين  هنگام ، 
يكی  از حرف هايی  را كه  در گفتگوها و جدال هايش  با من  تكرار می كرد، دوباره  مطرح  
ــته  بوده  و خواهد بود، درختی  می رويد و درختی  بر زمين   نمود و آن ، اين  كه  دنيا پيوس
می افتد، فردی  متولد می شود و فرد ديگری  تلف  می شود و ...[يعنی  امور عالم  برحسب  
ــاق  و خود به  خود جريان  دارد و خالق  و مدبری  وجود ندارد]. اين  طبيب   ــادف  و اتف تص
هندی  گمان  كرده  بود كه  اعتقاد من  به  وجود خداوند و تدبير او برای  عالم ، بی معناست  
و من  دليلی  برای  اثبات  آن  ندارم  ... سپس  اين  طبيب  رو به  من  كرد و گفت : چه  دليلی  
بر وجود خدايت  كه  قدرت  و ربوبيت  او را نيز توصيف  می كنی ، داری ؟ همانا قلب  انسان  
چيزها را با حواس  پنجگانه  می شناسد [و هيچ  يك  از حواس  پنجگانه ، گواهی  بر وجود 
خدا نمی دهد]. من  به او گفتم : خدايم  را با عقل  كه  در قلبم  جای  دارد و با دليلی  كه  در 

شناخت  خدايم  به  او احتجاج  می كنم ، می شناسم . 
[سپس  گفتگوی  امام  با طبيب  هندی ، به  درازا می انجامد تا به  آنجا می رسد كه  
ــالم تصميم  می گيرد عالوه  بر ادلّه  و براهينی  كه  تاكنون  برای  طبيب   امام  عليه الس
ــت ، از راه  خود طب  نيز - كه  حرفه مرد هندی  بود - بر وجود  هندی  ذكر كرده  اس

خداوند استدالل  نمايد.] آن گاه  امام  خطاب  به  طبيب  هندی  می گويد: 
ــت  داری  و نيز از راه  طبی  كه  حرفه  آيا اگر از راه  همين  اهليلجه ای  كه  در دس
تو و پدرانت  است ، ثابت  كردم  كه  اطالع  بر خاصيت  و كاركرد اين  اهليلجة و ديگر 
ــمان  [خداوند] دارد، به  من  تضمين  و انصاف  می دهی  كه  به   ــه  در آس داروها، ريش

وجود خداوند اعتراف  كنی ؟ 
طبيب  هندی : بله ! 

ــالم: آيا درست  است  كه  مردم  از بدو تولد، آگاه  به  طب  و خواص   امام  عليه الس
گياهان  دارويی  مثل  همين  اهليلجة نبوده اند؟ 

طبيب : بله ! 
امام  عليه السالم: پس  از كجا به  اين  دانش  دست  يافتند؟ 

طبيب : با تجربه  و آزمون . 

اخبار العلماء باَخبار الحكماء: 
از  [پـس   السـالم  عليـه  «ادريـس  
مهاجـرت  از بابـل  به  دليـل  مخالفت  
مردم  بـا وى ] و همراهانش ، در مصر 
رحـل  اقامـت  افكنـده ، خاليـق  را به  
معروف  امر، و از منكرات  نهى  مى كرد 
و بـه  اطاعـت  خـداى ـ  عـّز و َجـل ـّ  
دعوت  مى كرد. مردم  زمان  او با هفتاد 
و دو زبـان  حـرف  مى زدنـد و خداوند 
زبـان  همگـى  آنـان  را بـه  وى  تعليم  
داده  بود تا هر فرقه اى  از ايشـان  را با 
زبـان  خودش  تعليم  دهـد، و عالوه  بر 
اينها آداب  و طريقه  نقشه كشى  براى  
شهرسازى  را به  ايشـان  بياموخت  و 
قواعد آن  را برايشـان  مقرر فرمود، و 
هر فرقـه اى  از هر امتى  كـه  بودند به  
سـرزمين  خود برگشـته  و شهرهايى  
سـاختند تا آنجا كـه  در عهد وى  و به  
وسـيله  شـاگردان  او، صد و هشتاد و 
هشت  شـهر ساخته  شـد كه  از همه  
كوچكتـرش  «رها» بـود، و ادريس  به  
آنان  علـوم  را نيز بياموخـت . و اولين  
كسـى  كه  حكمت  را استخراج  نموده  
و علـم  نجـوم  را بـه  مـردم  يـاد داد، 
ادريـس  بود، چون  خـداى ـ  َعّز و َجل ّ 
ـ سـّر فلك  و تركيب  آن ، و نقطه هاى  
اجتمـاع  كواكـب  را در آن  فلـك  به  او 
فهمانده  بود، و نيز علم  عدد سـنين  و 
حسـاب  را بـه  او داده  بـود، و اگر اين  
نبود و ادريـس  در اين  علم ، فتح  باب  
نمى كرد، هرگز خاطر بشر به  اين  معنا 
خطور نمى كرد كه  در مقام  سرشمارى  
ستارگان  برآيد. ادريس  براى  هر امتى  
در هر اقليمى  سنتى  شايسته آن  امت  
و آن  اقليـم  به  پـا داشـت ، و زمين  را 
به  چهار قسمت  تقسـيم  نموده  براى  
هر قسـمتى  پادشاهى  مقرر كرد تا به  
سياسـت  و اداره امور آنجا و آباديش  
قيام  نمايـد و هر پادشـاهى  را مأمور 
كرد تا اهل  اقليم  خود را به  شـريعتى  

ملزم  سازد.»
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امام  عليه السالم: در ابتدا چگونه  به  اذهانشان  خطور كرد كه  در 
اين  گياهان ، خواص  دارويی  موجود است  در حالی  كه  در آنها چيزی  
ــز ضرر [به  خاطر طعم  اَغلب  تلخ  و تند آن ها] نمی ديدند تا آن  كه   ج
بعد به  تجربه  روی  آوردند؟ و چگونه  دنبال  چيزی  رفتند كه  با حواس  

پنجگانه ، قدرت  درك  آن  را نداشته اند؟ 
طبيب : براساس  تجربه شان ! 

ــف   ــو، مخترع  علم  طب  و كاش ــالم: به  من  بگ ــام  عليه الس ام
خواص  گياهان  دارويی  كه  در سرزمين های  شرق  و غرب  پراكنده اند، 
ــی  از اين   ــردی  حكيم  از يك ــت  كه  بايد م ــت ؟ آيا جز اين  اس كيس

سرزمين ها باشد؟ 
ــت  و جز اين  كه  فرد حكيمی  اين  علم   طبيب : بله ، همينطور اس
را وضع  كرده  باشد و حكيمان  ديگر در آن  تفكر و تعقل  كرده  باشند، 

راه  ديگری  متصور نيست . 
امام  عليه السالم: گويا تصميم  به  انصاف  گرفته ای  و می خواهی  به  
قولت  وفا كنی . پس  اكنون  بگو كه  آن  فرد حكيم ، چگونه  به  اين  شناخت  
ــيده  است ؟ حال ، چنين  فرض  كن  كه  او بر خواص  داروهايی  كه  در  رس
ــت  و [فی المثل] زعفرانی   ــرزمين  خودش  بوده  است ، مطلع  شده  اس س
ــناخته  است ، اما آيا فكر می كنی  او همه  را كه  در ايران  می رويد، می ش
ــت  تا به  خواص   ــيده  اس گياهان  زمين  را يافته  و يكی  يكی  آنها را چش
همه آنها پی  برده  است ؟ و آيا عقل  تو می پذيرد كه  مردانی  حكيم ، قادر 
ــهرهای  فارس  را جستجو كنند و گياهان  و درختان   بوده اند كه  همه ش
ــناخت  برسند  ــان  به  اين  ش آن  را يك  به  يك  تجربه  كنند و با حواسش
ــت  ـ و  ــامل  خواص  دارويی  مختلف  اس و [فی المثل] بر درختی  كه  ش
ــالع  پيدا كنند؟ حال ،  ــت  - اط ــناخت  آنها از عهده حواس  خارج  اس ش
ــتجو و تجربه  ــرض  كن  كه  اين  حكيم  [و ديگر حكيمان ] بعد از جس ف
اين  درخت  و ديگر درختان  و گياهان  ايران ، به  اين  شناخت  رسيد اما او 
چگونه  دريافت  كه  بعضی  از اين  گياهان  نمی توانند كاربرد دارويی  داشته  
باشند مگر آن  كه  با دارويی  ديگر، فی المثل  با اهليلجة از هند، مصطكی  
ــتان ،  ــتر از تركس ســك  از چين ، دارچين  از چين ، بيضه  بيد از روم ، مش
ــتان  و امثال  اينها از اجزای   بر از يمن ، بورق  از ارمنس افيون  از مصر، صَ
دارويی  در سرتاسر زمين ، تركيب  شوند؟ يا چگونه  به  رستنگاه های  اين  
ــت ، پی   ــرزمين های  گوناگون  اس گياهان  رنگارنگ  كه  در مناطق  و س
ــت ؟ بعضی  از اين  داروها، ريشه گياهان ، بعضی  پوست ، بعضی   برده  اس
ــرگ ، بعضی  ميوه ، بعضی  عصاره ، بعضی  مايع ، بعضی  صمغ  و بعضی   ب
ــتند، بعضی  از آنها عصاره گيری  و پخته  می شوند و  روغن  گياهان  هس
ــوند ولی  پخته  نمی شوند، و نيز انواع   بعضی  از آنها عصاره گيری  می ش
ــده اند و جز با تركيب  با  گياهانی  كه  به  زبان های  مختلف  نام گذاری  ش
ــی  ندارند. بعضی  از اين  داروها، زهره های   برخی  گياهان  ديگر، خاصيت
ــتند و اهل  اين  سرزمين ها  ــكی  و دريايی  هس درندگان  و حيوانات  خش
اغلب  با يكديگر دشمنی  و اختالف  دارند و زبان هايشان  با هم  متفاوت  
است ، اغلب  با هم  در حال  جنگ  و كشتار و اسيرگرفتن  هستند، آيا چنين  
ــرزمين ها جستجو كرده  است   می پنداری  كه  اين  حكيم  در همه اين  س
ــت  و اين  گياهان  را در مشرق  و مغرب  مورد  و هر زبانی  را فراگرفته  اس

تحقيق  قرار داده  است  در حالی  كه  ايمن ، سالم  و بدون  هرگونه  هراس  و 
بيماری ، زنده ای  بدون  مرگ ، جستجوگری  بدون  خطا، تصميم گيرنده ای  
ــرزنده ای  بدون   ــی  و س ــتی ، دارای  حافظه ای  بدون  فراموش بدون  سس
ــتگی  بوده  است  كه  زمان  و محل  روييدن  اين  گياهان  را علی رغم   خس
مخلوط  و درهم  بودنشان  و تفاوت  ويژگی هايشان  و تضاد رنگ هايشان  
و گوناگونی  نام هايشان  كشف  كرده  و سپس  هر بوته  و درختی  را با ساقه  
ــت ؟ و آيا برای  اين   و برگ  و ميوه  و بوی  و طعم  آن  توصيف  كرده  اس
ــاخ  و برگ   حكيم ، چاره ای  جز اين  كه  همه  گياهان  و درختان  دنيا و ش
ــه های  آنها را يك  به  يك  و برگ  به  برگ  و جزء به  جزء مطالعه   و ريش

كند، راه  ديگری  بوده  است ؟ 
ــت  يابد، اما  ــه  گياه  و درخت  مورد نظرش  دس ــرض  كن  كه  او ب ف
چگونه  حواس  او به  او می گويد كه  اين  گياه  برای  دارو مناسب  است  در 
حالی  كه  گياهان ، برخی  شيرين ، برخی  ترش  و برخی  تلخ  و شور هستند؟ 
ــهرها جستجو می كرده  و از اين  و آن  می پرسيده   اگر بگويی : در اين  ش

است ، می گويم : چگونه  
در مورد چيزی  كه  نديده  
ــش   ــر حواس ــا ديگ و ب
درك  نكرده  بوده  است ، 
ــت ؟ و  ــيده  اس می پرس
ــته  به   چگونه  می توانس
ــراغ  فرد مطلعی  رود،  س
در حالی  كه  زبان  اين  دو 
ــف  و موارد  با هم  مختل
گوناگون   ــم   ه ــؤال   س
ــوده ، از او پرس  و جو  ب
كند؟ باز فرض  كن  كه  
ــت ، اما  چنين  كرده  اس
ــه  منفعت ها و  او چگون
گياهان ،  اين   ضررهای  

ــی  يا تحريك  كنندگی ، سرد و گرم ، شيرين  و تلخ  و تند  تسكين  بخش
ــخت  آنها را فهميده  است ؟ پس  اگر بگويی  براساس  حدس   و نرم  و س
ــخ  اين  است  كه  گمانه زنی ، كار حواس  آدمی  نيست  و اگر  و گمان ، پاس
ــزاوار آن  بود كه  در  ــيدن  آنها، در اين  صورت  س بگويی  با تجربه  و چش
ــياری  از اين  گياهان ، سم  كشنده   اولين  تجربه هايش  بميرد چرا كه  بس

هستند. 
و اگر بگويی  كه  به  هر سرزمينی  رفته  و در آنجا برای  آموزش  زبان  
مردم  آن  اقامت  كرده  است  و گياهان  دارويی شان  را تجربه  كرده  است ، 
ــتند  در اين  صورت  هم  باز يكی  پس  از ديگری  می مردند و نمی توانس
به  شناخت  يك  دارو نائل  شوند مگر آن  كه  جمع  زيادی  جان  خودشان  
ــند، در اين  صورت  چگونه  ممكن  است  اهل  اين   ــت  داده  باش را از دس
سرزمين هايی  كه  افرادی  از آنها بر اثر تجربه اين  حكيم  هالك  شده اند، 
ــند و از او بخواهند كه  كارش  را ادامه  دهد؟ حال ،  باز هم  مطيع  او باش
ــدند و خود را تسليم  او كردند، اين  حكيم   فرض  كن  كه  مانع  كار او نش

 و در كتـاب «محاضـرة االوائل » 
آمده  اسـت : هر صنعـت  و حرفه  
از حرفه هـا و صنايع  بشـرى  كه  
انسان ها بدان  نياز دارند، توسط  
پدرمان  حضرت  آدم  بنيان  نهاده  
شـد كه  از ناحيه  تعليم  اسـماى  
كلـى  كـه  خداوند بـه  او آموخته ، 
فراگرفتـه  بود. خداوند در هنگام  
تعليم  اسـماء، هـزار حرفه  به  او 

آموخت .
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ــده   چگونه  از كيفيت  تركيب  اين  داروها و اندازه ها و مقاديرآن  مطلع  ش
است ؟ 

فرض  كن  اين  حكيم  تمام  اينها را تحقيق  و تجربه  كرده ، در حالی  
كه  اكثر اين  گياهان  سمی  هستند و اگر از مقداری  معين  افزون  شوند، 
ــند، خاصيتی  نخواهند  ــنده  خواهند بود و اگر از آن  مقدار كمتر باش كش
داشت . فرض  كن  كه  شرق  و غرب  را در نورديده  است  و عمری  طوالنی  
داشته  و گياه  به  گياه  و منطقه  به  منطقه  را جستجو كرده  است  اما سؤال  
ــت  كه  چگونه  داروهای  ديگر از قبيل  زهره پرندگان  و درندگان   اين  اس
ــت  كه  بعضی   ــت ؟ آيا جز اين  اس و جانوران  دريايی  را تجربه  نموده  اس
ــن  داروهايی  را كه   از اي
ــان  می كنی  حكيم   گم
ــخصًا و گياه   آنها را ش
به  گياه  و ميوه  به  ميوه ، 
ــع  آوری   ــه  و جم تجرب
كرده ، جز آن  كه  با زهره 
يكی  از جانوران  مخلوط  
نخواهد  خاصيتی   شود، 
ــا راه   ــس  آي ــت ؟ پ داش
ديگری  جز اين  كه  همه 
ــدگان  و درندگان  و  پرن
يك   را  عالم   جنبندگان  
ــته  و زهره   به  يك  كش
آنها را تجربه  كرده  باشد 
مورد  در  كه   (همانگونه  
گياهان  به  زعم  تو چنين  
ــته   داش ــت )،  اس كرده  
ــن   ــر چني ــت ؟ و اگ اس
ــد،  اتفاقی  رخ  داده  باش
جنبندگان   چگونه   پس  
ــد و توليد  باقی  مانده ان
ــل  كرده اند، در حالی   مث
ــتند كه  اگر قطع   كه  می دانيم  اين  جانوران  مانند گياهان  و درختان  نيس
شوند، يكی  ديگر جای  آنها می رويد و فرض  كن  كه  با پرندگان  چنين  
كرده  باشد اما جانوران  دريايی  را چگونه  تجربه  كرده  است ، در حالی  كه  
بايد در قعر درياها، دريا به  دريا و حيوان  به  حيوان  تجربه  می كرده  تا به  

همه اجزای  دارويی  اين  حيوانات  احاطه  پيدا می كرده  است ؟ 
ــر  ــوی  و از س ای  طبيب ! تو اگر هر يك  از موارد فوق  را منكر ش
ــت ، نمی توانی  منكر اين   ــری  كه  تجربه  در كار بوده  اس جهل  گمان  ب
ــوی  كه  جانوران  دريايی  كه  اغلب  در اعماق  آبها قرار دارند، قابل   امر ش

تجربه  نيستند. 
ــتی  و نمی دانم  چه  پاسخی   طبيب : همه راهها را به  روی  من  بس

به  شما بدهم . 
امام  عليه السالم: من  موارد ديگری  را ذكر می كنم  كه  روشن تر 

ــت . آيا نمی دانی  كه  اين   ــه  تاكنون  برای  تو بازگو كرده ام ، اس از آنچ
ــان  دارويی  و اجزای  دارويی  پرندگان  و درندگان  اغلب  خاصيت   گياه

دارويی  ندارند مگر آن  كه  با مواد دارويی  ديگر مخلوط  شوند؟ 
طبيب : همين طور است . 

امام  عليه السالم: پس  بگو، چگونه  حواس  اين  حكيم ، اندازه های  
ــت ؟ در حالی  كه  تو دانای  به  اين   اين  داروهای  تركيبی  را دريافته  اس
ــت . گاه  در يك  دارو، از يك  نوع ،  ــتی  و حرفه ات  طبابت  اس علم  هس
چهارصد مثقال  قرار می دهی  و از نوع  ديگر مقاديری  بيش  يا كمتر از 
اين ، تا اين  كه  به  تركيب  مشخصی  برسد و هرگاه  [فی المثل ] فردی  
ــت ، تناول  كند، اسهالش  بند بيايد و  ــده  اس كه  دچار بيماری  بطنه  ش
ــكم  شده  است ، تناول  كند،  فرد ديگری  كه  دچار گرفتگی  و قولنج  ش
ــود. حال  چگونه  حواس  آن  حكيم  اين  موارد  گرفتگی اش  برطرف  ش
دقيق  را تجربه  كرده  است ؟ و يا چگونه  با حواسش  دريافته  است  كه  
آن  دارويی  كه  برای  معالجه امراض  سر است  به  سوی  پاها نمی رود، 
ــت ؟ و آن  كه  به  كار  ــهلتر از باال رفتن  اس در حالی  كه  پايين  رفتن  س
ــر نمی رود در حالی  كه  در ابتدای  تناول  به   امراض  پاها می آيد به  س
سر نزديكتر است ، و همچنين  هر دارويی  كه  برای  هر عضوی  تجويز 
ــان  پيدا نمی كند و در ابتدا هم   ــود، جز در عروق  همان  عضو جري ش
همه اينها داخل  معده  می شوند و از آنجا پراكنده  می گردند. و چگونه  
ــب  با  ــب  با گوش ، مناس حواس  و عقول  دريافته اند كه  داروی  مناس
چشم  نيست  و بالعكس  و همچنين  تمام  اعضايی  كه  هر يك  داروی  
ــوص  دارند، در حالی  كه  اعضا پنهان  دراندرون ، و رگ  و پی ها  مخص
هم  در گوشت  هستند و بر روی  آنها پوست  است  كه  با گوش  و چشم  

و بوييدن  و لمس  كردن  و چشيدن  قابل  ادراك  نيستند. 
ــر پيچيدگی  آن  واقف   ــه ای  را گفتی  كه  من  خود ب ــب : نكت طبي
ــتم  اما ما می گوييم  آن  حكيمی  كه  اين  داروها و تراكيب  آنها را  هس
كشف  كرده  است ، وقتی  كسی  دوايی  را می خورد و می مرد، شكم  او 
ــكافت  و رگ هايش  را مورد مطالعه  قرار می داد و به  مجاری   را می ش
داروها نگاه  می كرد و درمی يافت  كه  هر دارويی  در چه  عضوی  سير 

می كند. 
ــا وارد عروق   ــا نمی دانی  كه  وقتی  داروه ــالم: آي امام  عليه الس

می شوند با خون  عجين  شده  و يكی  می شوند؟ 
طبيب : بله ، همينطور است . 

امام  عليه السالم: آيا نمی دانی  كه  وقتی  روح  از بدن  انسان  جدا 
می شود، خونش  سرد و منجمد می گردد؟ 

طبيب: آری . 
ــالم: پس  چگونه  اين  حكيم  توانسته  دارويی  را كه   امام  عليه الس
ــت ، پس  از منجمد شدن  خون  ـ كه  يك   به  مريض  خورانده  بوده  اس
ــته  و اجزای  مختلف  آن  قابل  تشخيص   رنگ  و حالت  هم  بيش  نداش

نبوده  است  ـ تشخيص  دهد؟ 
طبيب: مرا در تنگنايی  قرار داده ای  كه  هرگز بدان  دچار نشده  بودم  

و نكاتی  را مطرح  كرده ای  كه  قادر بر رد و پاسخ  به  آنها نيستم ؟...» 
ــالم اين  گفتگو را در زمينه های  ديگری  نيز ادامه   امام  عليه الس

 اساسـاً قواى  ادراكى  انسان ها، 
ناتـوان  از آن  بـوده  اسـت  كـه  
مستقل  از وحى  و تعاليم  انبيا، به  
كشـف  و استنباط  علوم  و اختراع  
سـازوكارهاى  زندگى  نايل  شود. 
دانشـى  كه  انسـان ها مى توانند 
به  طور مستقل  بدان  نائل  شوند، 
عمدتاً بيـش  از معلومات  بديهى  
حسـى  و عقلى  نيست ، و تجربه  
و تفكر شـخصى  بدون  ابتناى  بر 
معلومات  قبلى ، نمى تواند منشـأ 

كشف  و اختراع  شود. 
معيشـتى   هدايـت   انبيـا،  اگـر 
انسـان ها و تعليـم  علوم  و فنون  
را عهـده دار نمى شـدند، قطعـاً 
انسان ها نمى توانستند به  حيات  
خود ادامه  دهند و اساسـاً جوامع  

انسانى ، شكل  نمى گرفت .
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ــود خداوند اقرار  ــدی ، به  وج ــه  باالخره  طبيب  هن ــد تا آن  ك می ده
می كند. 

 ديدگاه  صدوق ، مفيد و مجلسی  درباره توقيفی  بودن  طب  
ــوق  از حديث  اهليلجة، چنين   ــی ؛ در پايان  بخش  ف عالمه  مجلس

می گويد: 
ــت  كه  علم  به   ــالم گويای  اين  مطلب  اس ــخن  امام  عليه الس «س
ــب  آنها با بيماری های  گوناگون ، از  خواص  و منافع  داروها و انواع  تناس
ــيده  است  و مردم  با عقول  و تجاربشان ، به  اين   طريق  انبيا به  مردم  رس

دانش  دست  نيافته اند.»
شيخ  صدوق و شيخ  مفيد نيز بر وحيانی  و توقيفی  بودن  علم  طب ، 
تصريح  می كنند. شيخ  مفيد در شرح  خود بر كتاب «اعتقادات » صدوق 
در ذيل  نظر صدوق  مبنی  بر وحيانی  و سمعی  بودن  علم  طب ، می نويسد: 
ــت  و راه  دستيابی  به  آن ، وحی  بوده   «طب ، دانش  صحيحی  اس
ــمندان ، آن  را از انبيا اَخذ كرده  و آموخته اند، زيرا بدون   ــت  و دانش اس
ــناخت  بيماری ها و  ــوزش  وحی ]، راهی  برای  ش ــمع  و توقيف  [آم س
ــنيدن  از  ــتيابی  به  طب ، ش داروها وجود ندارد. پس  بی گمان ، راه  دس

دانای  به  اَسرار و امور پنهانی  [خداوند]، است .» 
ــت ، همگی  به  وضوح ، گويای  نياز تمام   احاديثی  كه  ذكر آنها گذش
ــت ، و اين   ــتی  خداوند و انبيا اس ــان  به  هدايت  مادی  و معيش عيار انس
ــهور را كه  تدبير امور معاش  و دنيای  آدمی  به  تجربه   عقيده  رايج  و مش
ــان ها واگذار شده  است  و اديان  و انبيای  الهی  در اين  حيطه   و خرد انس
دخالت  نمی كرده اند و شأن  آنها اجل ّ از اين  امور بوده  است ، رد می كند. 
ضمن  آن  كه  اساسًا امكان  كشف  فنون  معاش  و شناخت  درست  وجامع  

پديده های  مادی  برای  انسان  وجود نداشته  است . 
ــانس ، با دستمايه  قرار دادن   ــتر نيز گفتيم  كه  بعد از رنس البته  پيش
ــر به  وجود آمد كه  به  طور مستقل  و  علوم  انبيايی ، اين  امكان  برای  بش
خودسر منشأ اكتشافات  و اختراعات  عديده ای  شود، اما به  دليل  آن  كه  
امكان  اشراف  بر همه ابعاد و زوايای  امور برای  آدمی  بدون  هدايت  وحی  
و ارائه  طريق  انبيا و ائمه  معصومين عليهم السالم وجود ندارد، نتيجه  و 
برآيند كلی  اين  رويكرد خودسرانه  به  علوم  و ميل  به  دستاوردهای  جديد 
علمی  و تكنيكی ، شديدًا به  زيان  بشريت  و خارج  از مدار مصالح  دنيوی  
و اُخروی  او بوده  است  و تمامی  بحران های  دنيای  جديد ناشی  از همين  

امر بوده  است . 
ــان  وقتی  با اتكا به  تجربه  و كنجكاوی  شخصی  خود سراغ   انس
ــی  از نتايج   ــی رود، به  يك ــی  و فنی  م ــات  علم ــافات  و اختراع اكتش

زيردست  می يابد: 
ــته  و  ــی  گزاره هايی  كه  انطباق  با واقعيت  نداش ــبه  علم ، يعن ۱ـ ش
ــياری  از فرضيات  و نظريه هايی  كه  بعد از گذشت   ــت . مانند بس خطاس

مدتی ، نادرستی  آنها آشكار می شود. 
ــی  از واقعيت  را می نماياند و نه  همه  آن   ۲ـ علمی  كه  تنها بخش
ــد.  ــأ گمراهی  و زيان های  فراوانی  باش را كه  اين  خود می تواند منش
ــكی  جديد از اين  مقوله   ــافات  و نوآوری های  پزش ــياری  از اكتش بس

است . 

ــد، اما  ــت  به  نحوی  جامع  واقع نما باش ــی  كه  ممكن  اس ۳ـ علم
ــمندان  از تبعات  كاربردی  آن  آگاهی  الزم  را نداشته  باشند، مثل   دانش
آنچه  در عرصه  فيزيك  اتمی  رخ  داده  است ، و يا آنكه  فاقد مطلوبيت  

مورد سفارش  شريعت  باشد. 
خواجه  نصيرالدين  طوسی نيز در كتاب  كالمی «تجريداالعتقاد» 
ــفه بعثت ، اموری  چون  «تشخيص  زيانمند و  طی  مطلبی  درباره فلس
ــانی » و «آموزش  صنعت های  پنهان  از  ــودمند»، «حفظ  نوع  انس س

عقل  و ادراك  آدمی » را در حيطه رسالت های  انبيا می داند: 
ــامل   ــه  دليل  آن  كه  ش ــت ، ب ــن  اس سح [ ــا، [عقالً ــت  انبي «بعث
سودمندی هايی  برای  انسان هاست  مانند: ۱ـ ياوری  رساندن  به  عقل  در 
آنچه  كه  به  آن  راه  دارد ۲ـ ارائه  حكم  در مواردی  كه  عقل  بدان  راه  ندارد 
۳ـ برطرف  نمودن  ترس  ۴ـ تشخيص  نيكی  و زشتی ، و سودمند و زيانمند 
۵ـ حفظ  نوع  انسانی  و به  كمال  رساندن  انسان ها بر حسب  استعدادهای  

گوناگونشان  ۶-آموزش  
دادن  صنعت های  پنهان  
ــان ها ۷ـ آموزش   از انس
سياسی   و  اخالقی   امور 
۸ـ خبر دادن  از مجازات  

و پاداش  خداوند.» 
ــی در  ــه  حلّ عالم
خواجه   عبارت   توضيح  

می نويسد: 
ــه  ادلّ ــه   جمل «از 
ــن  بعثت  اين  است   حس
ــياء  ــی  از اش ــه  بعض ك
ــودمند است   برای  ما س
ــياری  از غذاها  مثل  بس
و داروها و بعضی  از آنها 
ــت   برای  ما زيانمند اس
مثل  بسياری  از سموم  و 
گياهان ، و اين  در حالی  
است  كه  عقل  نمی تواند 
آنها را دريابد، و با بعثت  

ــود... و از ديگر ادله حسن  بعثت   پيامبران  اين  فائده بزرگ  تأمين  می ش
ــانی  برای  بقای  خود به  ابزارها و اموری  نيازمند  ــت  كه  نوع  انس آن  اس
است  كه  جز با شناخت  و علم  نمی تواند بدان ها دست  يابد، مانند لباس  
ــری  فاقد چنين  شناختی  است  و اين   ــكن ، و نيروی  [ادراك ] بش و مس
ــتند كه  اين  صنعت های  سودمند و پنهان  [از آدمی ] را به   پيامبران  هس

انسان ها می آموزند.» 
ــوم  طبيعی  و مادی ،  ــأ وحيانی  عل ــانی  كه  به  منش    از جمله  كس
تصريح  كرده  است ، جالل  الدين  محمد رومی ، در دفتر چهارم  مثنوی  
است . وی  با استناد به  روايتی  نبوی در مورد منشأ علم طب و نجوم 

می گويد:  

سرگشـتگى  موجـود در تاريـخ  
نويسـى هاى  جديـد و حلقه هاى  
مفقـود و گمانه زنى هـاى  بى مبنا 
بـه   دادن   اساسـى   نقـش   و 
تصادف  و اتفاق ، در شـكل گيرى  
تمدن هـا، همگـى  ناشـى  از آن  
بوده  است  كه  خواسته اند انسان  
را خودمختـار و مكتفى  به  ذات  و 
بـدون  پشـتوانه  و هدايت  الهى ، 
قلمـداد كننـد، و بـا ايـن  پيش  
چگونگـى   نمى تـوان   فـرض ، 
دسـتيابى  انسان  به  امورى  چون  
زبـان ، خط ، طبابت ، كشـاورزى ، 
دامپرورى ، ابزارسازى  و ... را به  

درستى  كشف  و توصيف  كرد. 
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اين  نجوم  و طب ، وحی  انبياست 
عقل وحس راسوی بی سو،ره كجاست   

عقل  جزوی ، عقل  استخراج  نيست
    جز پذيرای  فن  و محتــاج  نيست 

قابل  تعليم  و فهمست  اين  خرد
ليك  صاحب ْ وحی ، تعليمش  دهد   

جمله  حرفتها يقين  از وحی  بود
اول  او، ليك  عقل ، آن  را فــزود    

هيچ  حرفت  را ببين  كاين  عقل  ما
تاند او آمــوختن ، بی  اوســــتا   

دانش  پيشه  از اين  عقل  ار بدی
    پيشه بی  اوستا حاصــل  شدی 

كندن  گوری  كه  كمتر پيشه  بود
كی  ز فكر و حيله  و انديشه  بود   

گر بدی  اين  فهم ، مر قابيل  را
كی  نهادی  بر سر او هابيــل  را   

شته  را كه  كجا غايب  كنم  اين  كُ
اين  به  خون  و خاك ، درآغشته  را   

ديد زاغی ، زاغ  مرده  در دهان
    برگرفته  در هوا، گشته  پــر ان 

از هوا زير آمد و شد او به  فن
از پی  تعليم ، او را گــــور كن    

پس  به  چنگال  از زمين انگيخت  گرد    
                  زود زاغ  مرده  را در گـــــور كرد

دفن  كردش  پس  بپوشيدش  به  خاك 
زاغ  از الهام  حــق  بد علمناك    

ه بر عقل من  گفت قابيل آه شُ
                  که بود زاغی ز من افزون به فن 

ــط  قابيل ،  ــات  فوق  همچنين  به  ماجرای  قتل  هابيل  توس در ابي
ــت  كه  طی  آن  قابيل ، به  ناتوانی  خود در مقايسه  با  ــده  اس ــاره  ش اش
يك  كالغ ، اعتراف  می كند و اين  شاهدی  ديگر بر عجز انسان ، حتی  
ــت . وقتی  قابيل ،  ــر امور ابتدايی  خود، بدون  تعليم  خداوند اس در تدبي
ــا جنازه  او چه  كند. قرآن   ــاند، درمانده  بود كه  ب هابيل  را به  قتل  رس

كريم  می فرمايد: 
يف َ يواری  سواَةَ اَخيه   َرض  ليريه ُ كَ رابًا يبحث ُ فی  االْ فَبعث َ اهللا ُ غُ
اُواری  سوأَةَ اَخی   ون َ مثْل َ هذا الْغُراب  فَ قال َ يا ويلَتی  اَعجزْت ُ اَن ْ اَكُ

ــگاه  خداوند كالغی  برانگيخت  كه  زمين  را [با چنگ  و منقار]  آن
ــد برادرش   ــيله  به  او بنماياند كه  چگونه  جس ــد تا بدين  وس می كاوي
ــن  ديد] گفت  وای  بر من !  ــاك ] پنهان  كند؛ [قابيل  كه  چني را [در خ
ــد برادرم  را پنهان  كنم  و  ــم  تا جس آيا عاجزم  كه  مثل اين  كالغ  باش

بدينسان  از پشيمانان  شد. 
عالمه محمد تقی  جعفری در شرح  ابيات  مولوی چنين  می نگارد:
«اگر كسی  چنين  ادعايی  داشته  باشد كه  آغاز علم ، از انبيا بوده  و بشر 
به  وسيله  آنان  به  گسترش  و تعمق  در علم  موفق  شده  است ، ادعای  خالف  

منطق  نكرده  است ، زيرا ما جز با نام  عده  محدودی  از پيامبران ، به  وسيله  
كتب  آسمانی  و اوصيای  پيامبران  آشنايی  نداريم . بعضی  از منابع  اسالمی ، 
ــری  در حدود صد و بيست  و چهار هزار پيامبر سراغ  داده   برای  تاريخ  بش
است . اگر شماره  مزبور را به  طول  تاريخ ، ميان  سپيده  دم  علم  تا زمان  پيامبر 
اسالم  صلی اهللا عليه و آله تقسيم  كنيم ، خواهيم  ديد كه  اسناد هسته های  
ــناد خالف  منطق  نيست ،  اصلی علوم  به  پيامبران  الهی  در آن  مدت ، اس
به  اضافه  اين  كه  بعضی  از پيامبران  دارای  شعاع  كار محدودی  در جامعه  
ــهور، شخصيت  آنان  جهانی   خود بوده اند و مانند بعضی  از پيامبران  مش
نبوده  است ، به طوری  كه  تمام  جزئيات  كار آنان  را تاريخ  به  عهده  بگيرد. 
همچنين  می توان  گفت  آموزش های  ماورای  طبيعی  انسان ها كه  بعدها 
تاريخ  نويسان  مخلوط  سحر و جادو و كهانت  نموده  و همه  آنها را با يك  
مقوله  اسرارآميز تفسير كرده اند، در همان  دوران  خود، آموزش های  الهی  
پيامبران  بوده  است  كه  با گذشت  روزگاران ، در تاريكی های  ابهام  فرو رفته  

است . به عالوه  مورخين  
ــم  و دانش ، هنگامی   عل
ــاز و بروز علوم   كه  از آغ
و صنايع  در روزگار كهن  
سخن  می گويند، همگی  
ــد كه   ــراف  می كنن اعت
ــته اند در باره  اين   نتوانس
ــائل  به  نتايج  قطعی   مس
و واحد منطقی  برسند.» 

ــن   همچني
«جامع   در  ناصرخسرو 
الحكمتين » می نويسد: 
ــن   دي ــای   «علم
را  ــم  طب ّ  حق ، مر عل
ــوم  را همی   و علم  نج
ــوت   نب ــات   اثب ــل   دلي
كنند بر فالسفه  كه  بر 
نبوت ، وحی  را منكراند 
ــی  گويند كه  آن   و هم
ــت  از  ــس  كه  بدانس ك

ــنگی  بايد و دارويی  راكه  از  ــی  كان  از روم  خيزد، دانگ  س اول  داروي
چين  آرند، نيم  درم  سنگ  بايد، و دارويی  كان  از هندوستان  آرند، نيم  
دانگ  سنگ  بايد و همه  را جمع  بايد كردن ، يكی  را كوفته  و يكی  را 
ــوخته  به  مثل  تا فالن  علّت  را از مردم  دفع  كند،  گداخته  و يكی  را س
ــری  بود و خدای  آموخت  مر او را كه  منافع  مردم  و دفع   ناچار پيغامب
ــی  اين  داروها  ــت  وگرنه  كس علّت ها اندرين  چيزها بدين  مقادير اس

نتوانستی  دانستن  نه  به  آزمايش  و نه  به  چشيدن .»
ــأ  ــزن  االدويه »، نيز در باره  منش ــانی  مؤلف «مخ عقيلی  خراس

وحيانی  طب  و ديگر علوم  می نويسد: 
«در بيان  ابتدای  ظهور صناعت  طب . بدانكه ، خالصه  اقوال  در آن  
است  كه  حقيقت  جميع  علوم  حقيقيه  و غير حقيقيه  و صناعيه  و علميه ، 

احاديثـى  كـه  ذكر آنها گذشـت ، 
همگى  بـه  وضـوح ، گويـاى  نياز 
تمام  عيار انسان  به  هدايت  مادى  
و معيشتى  خداوند و انبيا است ، و 
اين  عقيده  رايج  و مشـهور را كه  
تدبير امور معـاش  و دنياى  آدمى  
به  تجربه  و خرد انسـان ها واگذار 
شده  است  و اديان  و انبياى  الهى  
در اين  حيطه  دخالت  نمى كرده اند 
و شـأن  آنهـا اجـل ّ از ايـن  امور 
بوده  اسـت ، رد مى كند. ضمن  آن  
كـه  اساسـاً امكان  كشـف  فنون  
معاش  و شـناخت  درست  وجامع  
پديده هـاى  مـاّدى  براى  انسـان  

وجود نداشته  است . 
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بعد از رنسانس ، با دستمايه  قرار 
دادن  علـوم  انبيايـى ، اين  امكان  
براى  بشـر بـه  وجود آمـد كه  به  
طـور مسـتقل  و خودسـر منشـأ 
اكتشافات  و اختراعات  عديده اى  
شـود، اما بـه  دليل  آن  كـه  امكان  
اشـراف  بر همـه ابعـاد و زواياى  
امـور بـراى  آدمى  بـدون  هدايت  
وحـى  و ارائـه  طريق  انبيـا و ائمه  
وجود  السـالم  عليهم  معصومين 
نـدارد، نتيجه  و برآينـد كلى  اين  
رويكرد خودسرانه  به  علوم  و ميل  
به  دسـتاوردهاى  جديـد علمى  و 
تكنيكى ، شديداً به  زيان  بشريت  
و خـارج  از مـدار مصالح  دنيوى  و 
اُخـروى  او بـوده  اسـت  و تمامى  
بحران هاى  دنياى  جديد ناشى  از 

همين  امر بوده  است . 

ابتدا بر حضرت  آدم  ابوالبشر عليه السالم به  حكم  آيه  كريمه  «و علّم  ادم  
االسماء كلّها ثم ّ عرضهم  علی  المالئكة» نازل  و القاء شده  و بعد از آن  
به  حسب  اختالف  زمان  و احوال  مردم  و احتياج  ايشان ، هر يك  از علوم  
ــان  عليهم السالم ، ظاهر و صادر  در ازمنه  مختلف  از انبيا و اوصيای  ايش
گشته ، به  وحی  و الهام  ربانی  و رؤيای  صادقه . حكما را در قدم  صناعت  
طب  و حدوث  آن  اختالف  است ... و بعضی  كه  جمهور حكمايند، حدوث  
ــان  می دانند و از ايشان  جماعتی  را اعتقاد آن   طب  را بعد از حدوث  انس
ــام  و رؤيای  صادقه  از جانب   ــت  كه  حدوث  آن  به  طريق  وحی  و اله اس
ــی  االطالق  و ملهم  جميع  علوم   ــق  عالم ـ  عزوجل ـ كه  فياض  عل خال
ــد. بقراط  و جالينوس  و جميع  اصحاب   ــت ، می باش و صناعات  و حرفس
ــعرای  يونان  بر اينند و ايشان  را الهاميه  نامند...  ــياری  از ش قياس  و بس
ــنيع  نموده اند فرقه  استنباطيه  را به   و بدانكه  قائلين  به  وحی  و الهام ، تش
داليل  چند كه  خالصه  آنها اين  است  كه  آدمی  را ممكن  نيست  كه  بی  
ــاطت  وحی  آسمانی  و الهام  ربانی ، استنباط  اين  صناعت  جليل القدر  وس
عظيم المنفعة نمايد كه  يكی  از جمله  آن ، معرفت  عقاقير و حشاشيش  و 
معادن  و خواص  هر يكی  و مقدار قوت  هر دوايی  و مناسبت  آن  به  هر 
مزاجی  و مقداری  معين  و غير اينهاـ  به  تفصيلی  كه  در كتب  طب  مذكور 

است ـ مقدور بشر نيست .» 
عامری ، دانشمند سنّی  مذهب  قرن  چهارم  نيز چنين  معتقد است : 
«ابوالحسن  محمد بن  ابوذر يوسف  عامری  نيشابوری ، در گذشته  
۳۸۱ هجری  قمری  كه  مشرب  فلسفی  داشته  و با فلسفه  يونان  آشنا 
ــالم » با چند دليل ، در  ــت ، در كتاب  «االعالم  بمناقب  االس بوده  اس
صدد اثبات  برتری  اغراض  و اهداف  علوم  دينی  نسبت  به  ساير علوم  
ــه  صنف های  دانش ،  ــت  كه  هم ــد و از اين  باالتر معتقد اس برمی آي
ــت  آمده  يا اين  كه  حكيمان  آن  را  ــتقيمًا از وحی  و الهام  به  دس مس
ــهای  پيامبران  گرفته اند و می گويد: پيشوای  دانش  پزشكی   از آموزش
ــب  ادعای  پيروان  او، روانش   ــقلبيوس » است ، بر حس كه  نامش  «اس
به  آسمان  باال رفته  است  و از آنجا اين  علم  را گرفته  است . همچنين  
ــت ، با عروج  به  آسمان  از اين   «هرمس » كه  معلم  اول  علم  نجوم  اس
ــده  است  و نيز حكيمان  هند كه  در شعبه های  گوناگون   دانش  آگاه  ش
ــبت  دادن  دانش  خود به  وحی  نبوی  يا  معرفت  دارای  بصيرتند، از نس

الهام  الهی  سرباز نمی زنند.» 
ــهور سنّی  مذهب  نيز وحيانی   ما تُريدی  (م  ۳۳۳ ه.)، متكلم  مش

بودن  علوم  معاش  را مورد تأكيد قرار داده  است : 
«به  نظر ماتريدی  ضرورت  وحی  الهی  فقط  به  امور دينی  محدود 
ــياری  از امور دنيوی  نيز مورد نياز  ــود بلكه  راهبری  آن  در بس نمی ش
است . كشف  انواع  مختلف  خوراكی ها و داروها، اختراع  فنون  و صنايع  
و غيره ، همه  نتيجه اين  هدايت  الهی  است  و عقل  انسانی  از شناخت  

بسياری  از اين  امور عاجز است .» 
ــی  (م  ۵۰۵ ه.) نيز علم  طب  را محصول  تعاليم  انبيا می داند  غزال
ــرمايه  عقل  نمی توانند به  خواص  و كاربرد  ــت  عقال با س و معتقد اس

داروها پی  ببرند.
در تفسير نمونه ، در ذيل  آيه : 

ــات ُ و ما علِّمتُم ْ من َ الْجوارح   يب م ْ قُل  الطِّ ِّ لَكُ ــئَلُونَك َ ماذا اُحل  سي»

م ْ»  ن َ علَيكُ لُوا مما اَمسكْ م ُ اهللاّ ُ، فَكُ ِّ مما علِّمكُ لَّبين َ تُعلَّمونَهن  مكَ
ــان  حالل  شده  است ؟ بگو  ــند كه  چه  چيز برای  ايش از تو می پرس
ــگان  شكاری  آموخته ايد، از آنچه  كه  خدا به   پاكی ها و صيدی  كه  به  س
شما آموخته  است . پس  از صيدی  كه  آن  سگان  برای  شما نگاه  داشته اند، 

بخوريد. 
چنين  آمده  است : 

«عبارت «تعلّموهن  مما علّمكم  اهللاّ » اشاره  به  چند مطلب  می كند: 
و  ــم   تعلي ــد  باي  -۲  ...
ــگ  مطابق  با  تربيت  س
ــد  اصول  صحيحی  باش
كه  با مفهوم  مما علّمكم  
ــد. ۳ـ  ــازگار باش اهللاّ  س
ــمه  همه  علوم ،  سرچش
هرچند ساده  و كوچك  
باشد، از ناحيه  خداست  و 
ما بدون  تعليم  او علمی  

نداريم .». 
و  ــدی  بن جمع 

چکيده بحث
ــير  س ــه  نظري
تدريجی پيشرفت انسان 
و تاريخ بر اساس تجربه 
ــخصی بشر  و تفکر ش
همگان  ــان  اذه بر  که 
ــت،  اس يافته  ــيطره  س
ــاختگی و  نظريه ای س
و  دليل  ــن  کمتري فاقد 
استناد است. اين نظريه 
ــول  ــط آن محص و بس
ــيطره مدرنيته غربی  س

ــی و انبياء از ذهنيت و  ــه دنبال انکار و حذف خداوند و وح ــت که ب اس
حافظه بشری است تا حقانيت مرام الحادی خود را القاء نمايد. بر اساس 
ــری قبل از دوران  ــه قرآنی و روايی، انبياء الهی معماران تمدن بش ادل
رنسانس بوده و انسانها نيز تا پيش از اين دوران کمتر در صدد تغيير در 
مسير تمدن انبيايی بر آمدند اما با ظهور رنسانس بشر غربی خود سرانه 
ــير و شاکله  ــتمايه قرار دادن همان علوم انبيايی به تغيير در مس با دس
ــيس تمدن مدرن کنونی دست زد که  تمدن انبيايی پرداخت و به تاس
البته در مقالی ديگر بايد به ضررهای و آفتها و بحرانهای حاصل از اين 

تغيير مسير برای بشريت پرداخت.   
                                                           والسالم 
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دفتــرويژه
          وحدت وجود 

 رد بـر وحـدت وجـود/ آيـت اهللا العظمـى ميرزا 
ابوالقاسم گيالنى (ميرزاى قمى)

 توحيد يا وحدت وجود/ حسن ميالنى 
 مكتـب وحـدت وجـود از منظر عالمـه محمد تقى 

جعفرى
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اشاره
مقالـه اى كه در پيش رو داريد رديه اى بر نظريه 
فلسـفى و عرفانى وحدت وجود است كه به قلم فقيه 
جليـل القدر و اصولى شـهير آيـت اهللا العظمى ميرزا 
ابوالقاسـم گيالنى معروف به ميرزاى قمى به رشـته 
تحرير در آمده اسـت. اين متن كه همراه با تلخيص 
اسـت بر گرفته از كتاب سه رسـاله ميرزاى قمى در 
رد فلسـفه و عرفان اسـت كه اخيرا توسط محققين 
ارجمنـد، آقايـان حسـين لطيفى و سـيد علـى جبار 
گلباغى ماسـوله، تصحيح و تحقيق شـده و از سوى 
بنياد پژوهشـهاى اسـالمى آسـتان قدس رضوى به 

چاپ رسيده است.
گفتنى اسـت كه رسـاله مزبور به تقاضاى شـاه 
وقت قاجار در پاسـخ به نوشته فردى صوفى مسلك 

در ترويج وحدت وجود نگاشته شده است.

[مقّدمه]
الة علی  ــم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين، والصّ بس

محمد و آله.
ــت وافی بهجت،  ــات ادراک فيض خدم ــه در اوق ... از روزی ک
[شاه] ملفوفه ای به حقير دادند و فرمودند که: عقايدی که در اين جا 
ــت مالحظه کن و صحيح و غير صحيح آنها را اعالم کن تا  درج اس
عمل به مقتضای آن شود، و بعد از آن که حقير ملفوفه را در خلوت 
گشودم، ديدم به خطّ آن مرد موفّق۱[منافق] است، و از آن روز تا به 

حال بی اختيار او را نفرين می کنم.
در سال قبل که سرافراز نامه شاهی که در جواب عريضه حقير، 
ــی يافته، اظهار  ــرد موفّق رفته بود فرصت ــه قلم بطالت رقم آن م ب
ــرع مبين نموده، دلی  ــه علمای دين و مروجان ش ــداوت خود را ب ع
ــقان بود،  ار و منافقان و فاس ــأن کفّ ــی کرده و آيه ای که در ش خال
توصيف علما را به وصف ايشان نموده بود و عالوه برآن بعضی آيات 
ــعاری به مذهب جبری مذهبان بود در آن جا مندرج  ــابه که اش متش
ساخته، و به اين سبب حقير را کمال تنفّر از او حاصل شد. ودر مقام 
ايذا و انتقام به قدر مقدور بودم تا آن که آن خاليق اميدگاه به نوعی 
ــب االحترام و االمتثال  ــتند. و اين حقير هم به حس ــذر او راخواس ع
ــده، تا  ــکوتی کردم، و از آن وقت تا به حال من دلم به او گرم نش س
ــازه و کدورتم را بی اندازه نمود، زيرا که  ــن زمان که دردم را ت در اي
يقين دارم که شاه دين پناه را خبری از مسايل وحدت وجود و موجود 
ــايل عقول و نفوس ندارد، و اين مطلب را  العی به مس ــت و اطّ نيس
ــه حکما و صوفيه بدعت و اختراع کردند؛ آنهايی که رئيس و اهل  ک
ــا را از راه رياضت و  ــند، می گويند: ما اين ه ــان می باش تحقيق ايش
ــتدالل تمام  مخالفت نفس فهميده ايم و اگر نه اين ها به عقل و اس

نمی شود، بلکه به سبب رياضت بر ما کشف شد.
ات  ــند و ترک لذّ ــانی که رياضت می کش ــت که کس و ظاهر اس

ــل غذا و ترک  ــب می دهند و تقلي ــد و بر خود تع ــمانی می کنن جس
مقويات جسمانيه، کار ايشان به جايی می رسد که خلط سوداء غالب 
ــده در خاطر و نظر ايشان می آيد- مثل اصحاب  ــده، خياالت فاس ش
ــيطان لعين که دشمن قديم انسان است،  ــام. [و] ش ماليخوليا و برس

فرصت نموده تقويت ايشان می کند و نام اين را کشف می گذارند.
ــم می توانم خورد که خود حقيقت  الحال، اين مرد، موفّق را قس
ــدی آموخته و با امثال خود در  ــا را نفهميده و محض کفر تقلي آن ه

ميان می آورد.....
ــده... برخی آن عقايد  ــته ش ــال، آنچه در اين ملفوفه نوش والح
ــت که نمی تواند انکار کرد. و صريح  ــده از آن ظاهر و هويداس فاس
ــاد به وجود عقول  ــت و اعتق ــن آن ها اعتقاد به وحدت وجود اس تري
عشره قديمه که فالسفه و حکمای يونان به آن معتقدند. و هر دوی 
ــريعت  ــن محمدی صلی اهللا عليه و آله و ش ــن اعتقاد مخالف دي اي
ــت. و نه دليلی عقلی  ــری- صلوات اهللا عليهم أجمعين- اس اثنا عش
ــدا و کالم پيغمبر خدا و عترت  ــت و نه در کالم خ بر آن ها تمام اس
ــت.  ــده اس اطهار- صلوات اهللا عليهم أجمعين- تصريحی به آنها ش
ــنت به آن متمسک شده اند،  ــابهات کتاب و س و آنچه از بعض متش
ــت  ــت، بلکه دليل عقلی بر بطالن آن ها قايم اس ــلّ اعتماد نيس مح
ــالم  به بطالن آن  ــح قرآن و احاديث معصومين عليهم الس و صري

ناطق است. ...
ــار می فهمد که اغلب اين  ــر کس تأمل کند در اين گونه رفت ه
ــت؛ واال چگونه شد تا مدت پنجاه  ــرع نيس جماعت را اعتقادی به ش
ــايل عقول و نفوس و وحدت  ــصت سال اوقات خود را صرف مس ش
ــريعت ندارد، نه به  وجود و موجود می کند و مطلقًا خبری از علم ش

عنوان اجتهاد و نه تقليد! ....
ــار کلمه کفر تقليدی  ــت که چه از جمله، اين مرد موفّق ... اس
ــرده و در اضالل ديگران  ــت، و به ضاللت خود اکتفا نک آموخته اس

می کوشد و در استظهار و هواداری اين فرقه ضالّه می جوشد، و ....
پس انسب آن است که

[بخش اول]
 ما در اين مرحله اکتفا می کنيم به ذکر دو مطلب:

 ــه معتقد ــه جماعت صوفي ــه می بينيم ک مطلـب اول: اين ک

و ظاهر اسـت كه كسـانى كه رياضت مى كشـند 
و تـرك لّذات جسـمانى مى كنند و بـر خود تعب 
مى دهنـد و تقليل غذا و ترك مقّويات جسـمانيّه، 
كار ايشـان بـه جايى مى رسـد كه خلط سـوداء 
غالـب شـده، خيـاالت فاسـده در خاطـر و نظر 
ايشان مى آيد- مثل اصحاب ماليخوليا و برسام. 
[و] شـيطان لعين كه دشمن قديم انسان است، 
فرصت نموده تقويت ايشان مى كند و نام اين را 

كشف مى گذارند.
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ــکار] کفر ابليس  ــکار کفر آن ها در مرتبه [ان ــتند که ان جماعتی هس
است، و تا کسی رفيق نباشد با آن ها در آن عقايد مريد و تابع ايشان 

نمی شود.
لع  ــده آن ها مطّ ــايد مريد ها به عقايد فاس ــر بگويی که: ش و اگ
نشده باشند، خود می دانی که اين غلط محض است و مطالب آن ها 
ــت، و آن جماعتی که کفر  ــح و مبين اس ــای آن ها واض در کتاب ه
ــا و ملعون بودن به زبان اهل بيت عصمت- صلوات اهللا عليهم  آن ه

اجمعين- ثابت است بسياراند.۲
ــان آيا با  و مطلـب دويـم: آن که بنای صوفيه در عقايد ايش
دعوای اسالم و صحت اسالم است يا نه؟ و اگر مدعی اسالمند، پس 
آيا علمای ظاهر که برخالف آنها می گويند آيا آن ها هم مسلمانند يا 
نه؟ و جمع ما بين مسلمان بودن هر دو فرقه چگونه می شود با اين 

که غالبًا مستلزم اجتماع ضدين می شود؟!
ــی که کفر و زندقه  امـا مطلـب اول: پس هر چند آن جماعت
ــان هستند بسيارند؛  ــت و جماعت صوفيه معتقد ايش آن ها ظاهر اس
ــينِ منصور حالج و بايزيد بسطامی و غيرهما. و ما در اين  مثل حس
ــا اکتفا می کنيم به ذکر حال محيی الدين [ابن] عربی از متأخرين  ج
ــاس وحدت وجود و وحدت موجود است. با  ــس اس ــان که مؤس ايش
ــت جماعت صوفيه همگی  ــنّت اس ــايخ اهل س وجود اين که از مش
ــند و  ــيعيان می باش ــتند؛ حتّی جماعت صوفيه که از ش معتقد او هس
ــيعه می دانند به مجرد  ــيعيان او را ش ــی از علمای متصوفه ش بعض
ــيع او ندارد. به هر حال همگی او را  بعضی کلماتی که داللتی بر تش
تعظيم و توقير می کنند و سخنان او را به سمع قبول می پذيرند و در 

کتاب های خود نقل می کنند.
ــريعت خصوصًا  انيت ش ــی محيی الدين با حقّ ــاد به خوب و اعتق
ــری جمع نمی شود، و اين چيزی نيست که من افترا  مذهب اثنا عش

ــيعه بندم. می پرسيد از جماعت صوفيه  بگويم و بهتان به علمای ش
ــت يا نه؟ هرگاه انکار کنند من در مواضع بسيار نشان  که چنين هس
ــت. و  ــم؛ خصوصًا در کلمات مالصدرا که از اعاظم اين فرقه اس ده
هرگاه اقرار کنند، بگويند که چگونه می توان جمع کرد ما بين آنچه 
ــت و ما بين آنچه شرع مبين آن را بيان کرده  محيی الدين گفته اس

که مجال انکار درآن نيست؟
من در اينجا بعضی از سخنان او را نقل می کنم:

[پاره اى از گفتار محيى الدين]
ــا و تأليف كتاب  ــه و آله در رؤي ــر صلى اهللا علي ــت پيغمب [رؤي

فصوص الحكم]
اوالً: در کتاب فصوص الحكم بعد از اتمام خطبه می گويد کالمی 
که حاصل آن اين است که: من در خوابِ نيک بشارت دهنده ديدم 
ــت آن حضرت کتاب بود، پس به  ــق رسول خدا را و به دس در دمش
من فرمود که: اين کتاب فصوص الحكم است، اين را بگير و به مردم 
برسان که به آن منتفع شوند. پس من گفتم: فرمان می برم و اطاعت 
ــن به آرزوی خود  ــول و أولوا األمر ما را. پس م ــم خدا و رس می کن
رسيدم و نيت خود را خالص کردم و همت بستم که اظهار کنم اين 
ــول خدا از من خواسته بی زياده و نقصان،  کتاب را به نحوی که رس
و از خدا خواستم که مرا در تأليف اين کتاب و ساير احوالم از بندگان 
ــيطان تسلّطی بر آن ها ندارد، اين که آنچه  خالص خود گرداند که ش
به دست من نوشته می شود و زبان من به آن گويا می شود و دل من 
به آن اعتقاد می کند از الهام الهی باشد و من ترجمه کالم الهی کنم، 
تا اين که محقّق شود بر صاحب دالن- که أهل اهللا می باشند- که 
ه است غرض من از اغراض  ــت، و اين که منزّ ــی نيس در اين تلبيس
ــنيده است  ــانيه. و اميدوارم که چنان چه حق تعالی ندای مرا ش نفس
دعای مرا مستجاب کرده باشد. و پس، من القا می کنم و نمی رسانم 
ــاند، و در اين کتاب  ــه خدا به من می رس ــما مگر آن چه را ک ــه ش ب
ــود، و من  ــر آن چه از جانب خدا به من نازل می ش ــم مگ نمی نويس
ــتم و لکن وارث علوم ايشانم و زراعت می کنم  پيغمبر و رسول نيس
در دنيا از برای آخرتم. پس از خدا بشنويد و به خدا بازگشت کنيد و 
ــم .پس بعد از آن، به فهم و ادراکات  ــد به آنچه من می گوي دل دهي
ــالت قول مرا تفصيل بدهيد و توضيح کنيد. پس منّت گذاريد  مجم

بر طالبان اين علوم و منع نکنيد اين رحمت واسعه را از ايشان.۳ 
[تقرير قيصرى] 

ــرح آن گفته است که: نقل حکايت اين خواب  و قيصری در ش
ــت که آنچه  که محيی الدين ديده و اظهار آن، از برای عذر اين اس
ــت از جمله اسرار است و از جمله امانت الهی است  در اين کتاب اس
ــپرده. پس اگر کسی بحث کند و بگويد که:  که به امين های خود س
چگونه اين امين خدا اين امانت را محافظت نکرد و فاش کرد؟ پس 
ــه: چگونه در اين رؤيا که در  ــی الدين در مقام عذر می گويد ک محي

خواب ديدم مأمور شدم به اظهار، پس از اين جهت اظهار کردم.۴
[جواب تقرير قيصرى]

ــارح احمق را که  ــان فهم! مالحظه کنيد کالم اين ش ای صاحب

والحـال، آنچـه در ايـن ملفوفه نوشـته شـده... 
برخى آن عقايد فاسـده از آن ظاهر و هويداست 
كـه نمى توانـد انكار كـرد. و صريـح ترين آن ها 
اعتقاد بـه وحدت وجود اسـت و اعتقاد به وجود 
عقول عشـره قديمه كه فالسفه و حكماى يونان 
بـه آن معتقدند. و هـر دوى اين اعتقـاد مخالف 
دين محّمدى صلى اهللا عليه و آله و شـريعت اثنا 
عشرى- صلوات اهللا عليهم أجمعين- است. و نه 
دليلى عقلى بر آن ها تمام است و نه در كالم خدا 
و كالم پيغمبـر خدا و عتـرت اطهار- صلوات اهللا 
عليهم أجمعين- تصريحى به آنها شـده اسـت. 
و آنچه از بعض متشـابهات كتاب و سـنت به آن 
متمسك شده اند، محّل اعتماد نيست، بلكه دليل 
عقلى بر بطالن آن ها قايم است و صريح قرآن و 
احاديث معصومين عليهم السـالم  به بطالن آن 

ناطق است. ...
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هر چنـد آن جماعتى كه كفر و زندقه آن ها ظاهر 
اسـت و جماعت صوفيّه معتقد ايشـان هسـتند 
بسـيارند؛ مثل حسـيِن منصـور حـالج و بايزيد 
بسـطامى و غيرهما. و ما در اين جا اكتفا مى كنيم 
به ذكر حال محيى الدين [ابن] عربى از متأخرين 
ايشان كه مؤسس اساس وحدت وجود و وحدت 
موجـود اسـت. با وجـود اين كه از مشـايخ اهل 
سـنّت اسـت جماعت صوفيّـه همگـى معتقد او 
هسـتند؛ حتّـى جماعت صوفيّـه كه از شـيعيان 
مى باشـند و بعضـى از علماى متصوفه شـيعيان 
او را شـيعه مى دانند به مجـرد بعضى كلماتى كه 

داللتى بر تشيع او ندارد. 

ــت؟ و عذر بدتر  ــت که اين چگونه عذری اس از مصنّف احمق تر اس
از گناه اين است.

ــد که آنچه اين بی دين می گويد  اوالً: اين که از کجا معلوم ش
سر خدا باشد؟

دويّم: از کجا ثابت شد که او امين خداست؟
ــليم اين دو مرحله، چه معنی دارد  سـيّم: آن که بر فرض تس

رخصت دادن در افشای سر از برای ديگران؟
ــن نقل امانت و امين را در ميان درآورده که بگويد: چنان چه  اي
ــپرند از مال و متاع و  امانت هايی که مردم به امين های خود می س
لع نشود  ــت که کسی مطّ درهم و دينار، و بايد آن را پنهان نگاه داش
ــش آن را مطالبه کند، و خود  ــود تا وقتی که صاحب که مبادا تلف ش
لع  ــی، بگيرد، يا حواله به جمع کثيری که بگيرند و همه مطّ در پنهان
شوند برآن امانت، پس در اين جا وجوب پنهان داشتن تا رخصت از 
 صاحبش حاصل شود، خوب است. و اما در ما نحن فيه که نقل سر
ــتن آن را از غير اهل، معنی  ــت که واجب است پنهان داش الهی اس
ــت که أبد الدهر  ــت که مقتضی نفس اين امانت اين اس آن اين اس
ــر را قبل از  ــد، ديگر چه معنی دارد که اين س از غير اهل پنهان باش
زمان خواب ديدن محيی الدين واجب بود پنهان داشتن، و در زمان 
ــد؟ و نسخی بعد از  ــوخ ش خواب ديدن محيی الدين اين حکم منس
ــد  ــد. و بر فرض که باش ــان پيغمبر صلی اهللا عليه و آله نمی باش زم
ــود؛ مثل نماز و روزه و حرمت  ــرعيه جاری می ش ــخ در احکام ش نس
اکل بعض مأکوالت و امثال اينها نه در احکام عقليه، مثالً نمی توان 
بود که ظلم قبيح بود و حرام بود تا زمان فالن پادشاه و در زمان او 
ــوخ شد، يا دروغی که ضرر داشته باشد حرام بود تا فالن زمان  منس

که حرمت و قبح او منسوخ شد.
می گويم که: اين محض ادعاست، بلکه مخالف مشاهده و عيان 
است که ما الحال می بينيم که بسياری از علما طاقت محافظت اين 
ــوام عاری از دقايق فهم  ــرار ندارند، چه جای طلبه کم مايه و ع اس

ادراک. پس کجاست که در اين زمان همه کس اهل سر شد؟!
ــرار را از برای جماعت  ــی که: محيی الدين اين اس ــر بگوي و اگ
ــاصّ که قابليت دارند اظهار کند نه از برای عموم ناس. می گوييم  خ
که اين همه مکابره است ؛ زيرا که اسرار را در پای کتاب نوشتن که 
آن کتاب در عالم پر است، اين چگونه معنی فاش کردن در نزد اهل 

است؟ همه کس به کتاب مطلّع می شوند و اين سر فاش می شود.
ــکل  ــت و فهميدن آن مش ــی که: کتاب او دقيق اس ــر بگوي اگ
است. پس عوام و طلبه نمی فهمند، که به سبب نا اهل بودن مورث 
ــادی می شود. می گوييم که: سلّمنا، لکن در ميان علمای صاحب  فس
ــت، پس مثل من نا اهلی- که مردم  فهم هم اهل و هم نا اهل هس
ــر  ــای ظاهر می دانند و آن جماعت مرا قابل س ــه اعظم علم از جمل
ــد-  کتاب محيی الدين را  ــری و اهل ظاهر می نامن نمی دانند و قش
ــم و او را تکفير می کنم. پس  ــر مطالب او را می فهم ــم و اکث می بين
چرا اين اسرار را نوشت در کتابی که يقينًا به دست من و امثال من 
می افتد و سر فاش می شود به نزد نا اهل؟ پس اين عذرِ بدتر از گناه 

قيصری اليق ريش اوست! 
[اشكال بر كالم محيى الدين]

ــر نقل رؤيای محيی  ــتی، بر می گرديم بر س هرگاه اين را دانس
ــت می گويد و در واقع چنين در خواب ديده، و محض از  الدين، راس
ــخير کم مايگان و تلبيس امر بر ايشان اين خواب  برای خدعه و تس
ــو  ل خدا صلی اهللا  ــناد به رس را جعل نکرده که همين که اين را اس
عليه و آله می دهد کم مايگان بی اختيار از عقب او می روند و تمييز 

حق و باطل در قوه ايشان نيست.
و ثانيًا بر فرض تسليم که راست می گويد، از کجا معلوم شد که 
آنچه ديده رسول خدا صلی اهللا عليه و آله  بوده؟ شايد شيطان خود 

را چنان وانموده که رسول خدا صلی اهللا عليه و آله  است!
و حديث مشهوری که وارد شده که معصوم فرموده: کسی [که] 
ــيطان متمثّل نمی شود به  ما را در خواب ديده ما را ديده۵ زيرا که ش
صورت ما، در آن حديث سخن بسيار است که اين جا مجال ذکر آن 
ــت که کسانی که معصوم را به  ــت. يکی از آن سخن ها اين اس نيس
ــم ظاهر ديده اند و او را می شناسند، هر گاه در عالم رؤيا صورت  چش
ــيطان به صورت  ــد همان جناب را ديده اند، و ش ــاب را ببينن آن جن

ايشان نمی نمايد. 
ــر صلی اهللا عليه و آله  را نديده  ــی الدين که صورت پيغمب محي
ــت، از کجا  بود که در عالم خواب جزم کند که صورت آن جناب اس

جزم کرد که آن جناب را ديده است؟
ــت که آن کتابی که آن حضرت در  و مراد محيی الدين اين اس
دست داشتند مثال آن چيزی است که من قادرم به استخراج مطالب 
ــبيه است به نگين های انگشتری حکمت  مقصود آن جناب - که ش
ــت که تشبيه کرده آن جناب  ها؛ چون فصوص  به معنی نگين هاس
ــب و لباب آن  ــتری، و ل ــا را و کلمات حکميه را به انگش حکمت ه
ــتر، که انگشتر بدون آن حسنی و بهايی  حکمت ها را به نگين انگش
ندارد- و اظهار آن را در عهده فهم و قريحه من قرار داده، که آنچه 
ــد. پس من همت  ــت از من حاصل خواهد ش ــود آن جناب اس مقص
ــتم که اظهار کنم آن کتاب را به نحوی که رسول خدا صلی اهللا  بس
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ــتم که محول کردن  ــته بی زياد و کم، يعنی دانس عليه و آله خواس
ايشان اين امر را به من، از راه علم ايشان است که من اظهار خواهم 

کردم مقصود آن جناب را بی زياد و کم.
و مخفی نماند که اين ادعای اين مرد خدا نشناس ديگر چندان 
ــتم که مرا از  ــبتی ندارد با آن که بعد می گويد که: از خدا خواس مناس
ــلّط شيطان نگاه دارد و آنچه بنويسم از الهام الهی باشد؛ زيرا که  تس
ــت،  ــول کردن آن جناب اين امر را به او متضمن اين امور هس مح
ــتجاب شدن دعا نيست، و با وجود  ديگر محتاج به دعا کردن و مس
ــزرگ خود! وتا حال می گفت: اميدوارم  ــن باز عود کرد به دعوی ب اي
ــد، و الحال می گويد که من القا  ــده باش ــتجاب ش که دعای من مس
ــاند، و  ــانم مگر آنچه خدا به من می رس ــما و نمی رس نمی کنم به ش
ــم در کتاب مگر آنچه از خدا به من نازل می شود. و بعد از  نمی نويس
آن می گويد: پس از خدا بشنويد و به خدا بازگشت کنيد. و اين معنی 
ــت. و اميد استجابت غير [از] علم به استجابت  علم به استجابت اس

است.
ــخن های او همان معنی نبوت و رسالت است که  و اکثر اين س
 لهی سخن می گويد، و ظاهر قول او اين است که من نبیبه الهام ا
ــتم و رسول نيستم، ولکن وارث علم اويم، از برای اين است که  هس
ــه از کلمات ديگر او در آن کتاب  ــر نکنند، با وجود اين ک او را تکفي
ــد، و  ه خود قايل نباش ــد که به نبوت خاصّ ادعای نبوت عامه می رس
ــت که جميع انبيا اجتماع  ــود را خاتم اوليا می داند و ادعا کرده اس خ
ــن اين که من خاتم  ــد  در نزد من از برای تهنيت م ــد و آمدن کردن

اوليا هستم.۶
و همچنين ادعا کرده که من در مدت نه ماه اکل و شرب نکردم 
ــر وقت که خوان طعام در نزد من حاضر می کردند که چيزی را  و ه
بخورم، خدا مجسم می شد در پيش روی من و به من می گفت که: 
آيا تو چيزی می خوری و حال آن که مشاهده می کنی مرا؟ پس من 

سير شدم بدون آن که چيزی بخورم!
ــه در اول اين کتاب  ــال از مجموع اين کلمات- ک ــه هر ح و ب
ــت و عين آن  ــود که آنچه می گويد گفته خداس گفته- ظاهر می ش
ــت که پيغمبر خدا صلی اهللا عليه و آله  از او [خواسته] که  چيزی اس
ــی که آن کتاب را ديده می داند که اين کذب  اظهار کند. و هر کس

محض و کفر صريح است.
[2. ناجى بودن فرعون]

ــخن او در آن کتاب که هيچ  و ما اکتفا می کنيم به ذکر يک س
کس انکار آن نمی تواند کرد، و آن اين است که فرعون ناجی است 
ــبب اين که در وقتی  ــت و پاک از دنيا رفت؛ به س و توبه او قبول اس
که عقب بنی اسرائيل رفت و ايشان از رود نيل گذشته بود و او هم 
خواست که در آن معبری که موسی به عصا زده بود و راه باز کرده 
ــود و عبور کند، آب او را فرو گرفت، در آن  بود به امر خدا، داخل ش
وقت گفت که: آمنتُ أنَّه ال إِلَه إِالَّ الَّذی آمنَت بِه بنُوا إسرائيل۷ يعنی 
ــی که ايمان  ــت خدايی به غير آن کس ايمان آوردم به اين که نيس
ــرائيل. و خدا توبه او را قبول کرد،۸ و حال آن  آورده اند به او بنی اس
که قرآن مجيد ناطق است به اين که او هالک است و توبه او قبول 

نيست و معذّب در جهنّم است.۹
پس الحال اين که می گويد که: هر چه من می گويم از زبان خدا 
می گويم، و از خدا بشنويد آنچه را از من می شنويد، الحال از مريدان 
و معتقدان اين مرد می پرسم که آيا صريح قرآن مجيد که کالم خدا 
است می گويد: فرعون ناجی است و معذّب نيست؟ اين راست است 
ــت؟ يا اين که محيی الدين می گويد که فرعون ناجی  و کالم خداس
ــت است و آنچه قرآن به آن  ــت و پاک و پاکيزه از دنيا رفت راس اس
ناطق است دروغ است؟ انصاف بدهيد، با چنين گفتار و رفتار، محيی 
ــت رفتار است، يا کافر و بی  ــت و محق و درس الدين مرد خوبی اس

دين و ملبس و خادع و غلط رفتار است؟ 
پس ما ترجمه عبارت او را در اين جا ذکر می کنيم تا آن که هر 
کس خواهد به آن کتاب رجوع کند و صدق و کذب را معلوم کند. و 

اين عبارت اوست در«فصّ حکمة علويه فی کلمة موسوية»:
رةُ عينٍ لی و لَک۱۰ فبه قرة  ــی: قُ «فقالت لفرعون فی حق موس
ــا قلنا- و کان قرة عين لفرعون  ــا لکمال الّذی حصل لها- کم عينه
باإليمان الّذی أعطاه اهللا عند الغرق، فقبضه طاهرًا مطهرًا ليس فيه 
ی ء من الخبث؛ ألنّه قبضه عند إيمانه و قبل أن يکتسب شيئًا من  شَ

اآلثام، واإلسالم يجب ما قبله».۱۱ 
ــه آن تابوتی که مادر  ــيه زن فرعون گفت در وقتی ک يعنی آس
ــی به فرمان الهی موسی را بعد از تولّد او را در آن گذاشته بود  موس
ــد و آن تابوت را  ــه رود نيل انداخته بود و داخل قصر فرعون ش و ب
ــی را ديدند و محبت او  ــاز کردند و موس ــد و درِ آن را ب از آب گرفتن
ــيه و فرعون جا کرد، آسيه گفت: به فرعون که: اين طفل  در دل آس
ــت. محيی الدين  ــرور و خوش دلی ماس قرة العين تو؛ بعنی باعث س
ــبب آن باعث شد که او را کشاند به دريا، و او در  می گويد که: به س
وقت بيمِ غرق توبه کرد و ايمان آورد و از عقايد و اعمال زشت خود 

و مـا اكتفا مى كنيم به ذكر يك سـخن ابن عربى  
كـه هيچ كس انـكار آن نمى تواند كرد، و آن اين 
است كه فرعون ناجى است و توبه او قبول است 
و پـاك از دنيا رفت؛ به سـبب اين كـه در وقتى 
كه عقب بنى اسـرائيل رفت و ايشـان از رود نيل 
گذشـته بود و او هم خواسـت كـه در آن معبرى 
كه موسـى به عصا زده بود و راه باز كرده بود به 
امـر خدا، داخل شـود و عبور كنـد، آب او را فرو 
گرفـت، در آن وقت گفت كـه: آَمنُت أنَّه ال إِلََه إِالَّ 
ذى آَمنَت بِِه بَنُوا إسـَرائيل7 يعنى ايمان آوردم  الـَّ
به ايـن كه نيسـت خدايى به غير آن كسـى كه 
ايمـان آورده اند بـه او بنى اسـرائيل. و خدا توبه 
او را قبـول كرد،8 و حال آن كه قرآن مجيد ناطق 
اسـت به ايـن كه او هالك اسـت و توبه او قبول 

نيست و معّذب در جهنّم است.
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ــه پاک و پاکيزه  ــد، و خدا قبض روح او کرد در حالی ک ــيمان ش پش
ــت های کفر در او باقی نمانده بود،  بود و چيزی از پليدی ها و نجاس
ــت که خدا قبض روح فرعون را کرد در نزد  ــبب اين اس و اين به س
ايمان او پيش از آن که مرتکب چيزی از گناهان بشود. چون رسول 
خدا صلی اهللا عليه و آله فرموده است: «اإلسالم يجب ما قبله» يعنی 
ــالم قطع می کند و مستأصل می کند آنچه را که از آدمی سر زده  اس

باشد قبل از اسالم. اين است ترجمه کالم محيی الدين.....
ــلمين، آيات  ــه اين که بعد از ضرورت دين و اجماع مس خالص
قرآنی بسيار و احاديث۱۲ متواتره داللت دارند برهالک بودن و معذّب 
ــًا کالم أميرالمؤمنين عليه  ــون؛ خصوص ــودن و ملعون بودن فرع ب
السالم در نهج البالغه در خطبه قاصعه۱۳ که صريحًا لعن بر آن کرده 
و بسياری از آن آيات و اخبار را در رساله فرعونّيه که حسب خواهش 
ــته بودم، و البتّه  ــی نوش مرحمت مآب آخوند مال علی اصغر مال باش
آن رساله در دارالسلطنة موجود است، به آن جا رجوع فرموده باشند 

که عالوه بر اين، فوايد بسيار در آن جا مندرج است.
خالصه، آن که محيی الدين در اين جا متمسک شده به همين 
ــت و خدا وعده قبول  » و چون اين توبه اس که فرعون گفت: «آمنتُ

توبه کرده و خلف نمی کند، پس فرعون ناجی است.
ــد دليل عامی  ــت که بر فرض اين که توبه باش جواب او اين اس
است که داللت دارد بر قبول توبه؛ اما اين همه دليل خاصّ که نفی 
ــتن و به يک عامی که وقوع آن در اين جا ممنوع  آن می کند گذاش
است، عمل کردن کور و کری است که نه چشم او بيند و نه گوش 
ــنود و نه دل او ادراک چيزی بکند(و من لَم يجعلِ اُهللا لَه نُورًا  او بش

۱۴.( فَمالَه من نُورٍ
ــدی قبول توبه  ــانی که متص ــت که کس و گمان حقير اين اس
ــده اند خجالت می کشند از اهل اسالم، بلکه از يهوديان و  فرعون ش
ــم، اين که بگويند: فرعون برگزيده خدا بود، وليکن چون توبه  غيره
ــرع ندارد اين راه  ــلمان منافات با دين و ش و قبول توبه کافر و مس
ــش گرفته اند؛ چون در ماده فرعون به خصوص کلمه ايمان و  را پي
ــده تا از مالمت اهل دين و اسالم فارغ شوند  توبه بر زبان جاری ش
و تشفّی خاطر خود را با اظهار معتقد خود به قدر مقدور کرده باشند؛ 
ــت که قايالن اين کالم فرعون را از اصل بد  و اگر نه ظاهر اين اس
ندانند، بلکه بعضی او را افالطون الهی خوانند؛ چون حقيقت و شيخ 

خود را شناخته بود که خداست.
ــوی  ــا يزيد گفت که: «ال إله إال أنا»۱۵، و «ليس فی جبتی س ب
ــبحانی ما أعظم شأنی»۱۷. و حسين بن منصور گفت:  اهللا»۱۶، و «س
ــر موجب انکار  ــم بر وجهی ديگ ــن اين رفتار ه ــا الحق». ولک «أن

شريعت می شود.
اما مطلب دويّم: يعنی بيان جمع کردن ما بين قول به اسالم 

اهل ظاهر و اسالم صوفيه، چگونه می شود؟
ــم از تصلّب علمای ظاهر  ــت بر می داري ــس ما در اين جا دس پ
ــخنم-  ــان س ــح به کفر اين جماعت ضاللت مظاهر، با ايش و تصري
ــان را اعتقاد به قرآن و دين پيغمبر  ــت که آيا ايش الحال- همين اس

ــت يا نيست؟ و ايشان خود را مسلمان می دانند يا از  آخر الزمان هس
باب جوک۱۸ و هنود۱۹ و ساير مشرکان؟

ــالم باطل  ــتيم و دين اس ــلمان نيس هرگاه می گويند: که ما مس
ــاه اسالم خود می داند [و  ــت، ما با آن ها سخن نمی گوييم، پادش اس

آن ها].
ــريعت از  ــلمانيم، می گوييم: آيا ش ــا می گويند: مس ــر آن ه و اگ
ــالم مخصوص شماست  ــلمانند، يا اس فقهای علمای ظاهر هم مس

و آن ها کافرند؟
ــالم هم بايد با  ــاه اس اگر گويند که: آن ها کافرند، پس باز پادش
ــی که  ار کند، و حال آن که در ميان آن فرقه کس ــا معامله کفّ آن ه
ــت، و آن هايی که  ــريعت باشد بسيار کم اس ــمند به احکام ش دانش
ــای ظاهرند و اعتماد  ــايل همگی تابع علم ــی دارند به اين مس ربط
ــت، و نقل اخبار از ائمه ما همه در عهده  ــان اس آن ها به اقوال ايش

علمای ظاهر است.
ــلمانيم، پس می گوييم که: پس  ــر گاه می گويند: که ما مس و ه

اين نزاع و غوغا در اين ميان برای چه چيز است؟
ــت که ما می گوييم علوم حق انی  اگر گويند که: نزاع در اين اس

بر دو قسم است:
ــن، و علمای ظاهر خبری از علوم  ــت و علم باط  علم ظاهر اس
ــت  ــه ندارند، مثالً علمای ظاهر می گويند: وجود بندگان سواس باطن
ــده را همين که اراده خدا که  ــود خدا، و مراد از خلق کردن بن از وج
ــو، پس آن  ن» يعنی موجود ش ــده، می گويد: «کُ ــده به بن متعلّق ش
ــود. و ما می گوييم که: وجودی نمی باشد به غير وجود  موجود می ش
ــود او- و از باب  ــد از نور وج ــودات همه پرتوی ان ــدا، و اين موج خ
ــعاعی که از نور آفتاب می افتد به ديوار، و از آن جا به ميان ايوان  ش
ــتو- و  ــنی می دهد، و از آن جا به ميان خانه، و از آن جا به پس روش
ماهيات موجود- که معدوم بحتند به همان پرتو موجود می شوند، با 
ــن که همه موجودات- فی الحقيقة- خود اويند، و او هر لحمه به  اي

گمان حقير اين اسـت كه كسـانى كـه متصّدى 
قبول توبه فرعون شـده اند خجالت مى كشـند از 
اهل اسـالم، بلكه از يهوديـان و غيرهم، اين كه 
بگوينـد: فرعون برگزيده خدا بـود، وليكن چون 
توبه و قبول توبه كافر و مسـلمان منافات با دين 
و شـرع ندارد اين راه را پيـش گرفته اند؛ چون 
در مـاّده فرعون به خصوص كلمـه ايمان و توبه 
بـر زبـان جارى شـده تـا از مالمت اهـل دين و 
اسالم فارغ شوند و تشّفى خاطر خود را با اظهار 
معتقـد خود به قدر مقدور كرده باشـند؛ و اگر نه 
ظاهر اين اسـت كه قايالن ايـن كالم فرعون را 
از اصل بد ندانند، بلكه بعضى او را افالطون اِلهى 
خوانند؛ چون حقيقت و شـيخ خود را شناخته بود 

كه خداست!
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هر شکلی خود را می نمايد، مانند دريا که يک چيز است و موج های 
متعدد از او بر می خيزد.

و همچنين علمای ظاهر می گويند که: حق تعالی بندگان را بعد 
ــده می کند و در همين بدن عنصری يا معذّب می کند به  از موت زن
ــوزاند بدن را به آتش، مثل همين آتش دنيا که بدن  آتش که می س
را می سوزاند، و فی الحقيقة همين بدن عنصری مراد است و همين 
ــمانی، يا متنعم می شود در بهشت و آن خانه ای است که  آتش جس
ــد، و اکل و  ــجار و ثمار و انهار و حور و قصور می باش در آن انواع اش
ات در آن واقع می شود. و ما می گوييم که:  ــرب و جماع و ساير لذّ ش
ــدن اين ها نيست، بلکه  ــدن و متنعم ش ــدن و معذّب ش نقل زنده ش
ــت. و چنان که کسی خوابيد در خواب بعضی  عالم مثال و خيال اس
ذ می شود يا متألّم، همچنين  خياالت به او رخ می دهد که به آن متلذّ
ــد مانند خيال و مثال  ــرد او را خيال و مثالی رخ می ده ــی که م کس

عالم خواب.
ــان آدم عليه  ــن همه پيغمبران از زم ــا می گوييم که: اي پس م
ــان خبر داده اند از اين که حق تعالی  ــالم تا خاتم و اوصيای ايش الس
مباين خلق است، و وجود خدا غير وجود بنده است، و در آيات بسيار 
ــن هيچ نبود۲۰،  ــان را خلق کرديم و پيش از اي ــد که ما ايش فرمودن
ــود مخلوقين از بابت فيض  ــود با آن که وج اين چگونه جمع می ش
ــد، يا خود وجود او باشد که  ــر ريز او باش ــد، يعنی س وجود خدا باش
ل می شود به اشکال مختلفه. ... يا صورت های مختلفه اند که  ــکّ متش
ــن همه آيات و اخبار  ــوند؟ پس اي از تجلّيات ظهور او حاصل می ش

افسانه است؟!
و همچنين کتاب های آسمانی همه ناطق است به معاد جسمانی 
ات جسمانی؛ چنان  و عود بدن و تألّم به آتش جسمانی و تنعم به لذّ
که قرآن مجيد ناطق است به آن از اول تا به آخر؛ و اگر نباشد مگر 
 ینَس ثَالً ولَنَا م بر ــت که فرموده است: و ضَ همين يک آيه بس اس
أَها أَولَ  ام و هی رميم، قُل يحيِيها الَّذی أَنشَ ه قَالَ من يحيِی العظَ لقَ خَ

.....۲۱.يمللقٍ ع لِّ خَ مرة و هو بِکُ
جوابی که ايشان از اين سخن ها می گويند [اين است] که: بلی، 
پيغمبران در ظاهر چنين گفته اند و کتاب های آسمانی همچنين نازل 
 ه خلق مبعوث بودند، عوامــده است، نهايت چون پيغمبران بر عام ش
الناس فهم اين معانی دقيقی که ما می فهميم نمی کنند، و اگر هزار 
سال آن ها را بشارت به عذاب و اَلم روحانی دهی و بگويی که: خدا 
ــنود می شود به اين اعمال، و  ــما را دوست می دارد و از شما خوش ش
ــنودی خدا از همه چيز ها باالتر است، و يا خدا ناخوش دارد از  خوش
ــبب اعمال زشت از شما اعراض می کند، و مطلق  اين اعمال و به س
ــرب و حور و قصور  ــمانی و اکل و ش ــت جس آن ها را به طمع بهش
ــوختن و شکنجه نترسانی، دست از متابعت  نيندازی، يا از آتش و س
ــهوات نفسانی بر نمی دارند و پيرامون اطاعت و بندگی نمی گردند  ش
ــد.  ــمانی باش هر چند در واقع اين لذّت و ألم فوق از لذّت و اَلم جس
پس اين از باب فريفتن خر است به دامن گرفتن و جو جو کردن، و 
اگر نه- فی الحقيقة- نه گودال آتشی هست که در آن بدن بسوزد و 

نه باغستان و ثمار و حور و قصوری که در آن أکل و شرب ظاهری 
ــرار انبيا و ائمه- صلوات اهللا  به عمل آيد، و آنچه ما می گوييم از اس
ــا فهميديم و همه کس را اليق  ــت، و اين را م عليهم أجمعين- اس

آن نديده اند.
و همچنين ساير آنچه در ظاهر شرع وارد شده از خلقت مالئکه 
و جن و جبرئيل و ابليس و وحی و طريقه ايجاد خلق، همه را تأويل 
ــت،  و می گويند  ــرع نيس می کنند به چيز هايی که اثری از آن در ش
ــوات اهللا عليهم أجمعين-  ــرار انبيا و ائمه- صل ــه: اين ها همه اس ک
ــب  ــت و مناس ــت، و آنچه ظاهر وانمود کرده اند از برای عوام اس اس
ــوام، چنان که فرموده اند که: «نکلم الناس علی قدر عقولهم»۲۲ و  ع

از اين جاست که شاعر ايشان گفته است:
پشت اين مقلّد خم که کردی در جهان
گر نه در جنّت اميد قليه و حلواستی
ما در جواب اين سخن ها می گوييم:

اما اوالً: بر فرض تسليم اين که شما راست می گوييد و حقيقت 
آن است که شما می گوييد، و اين که بر خدا قبيح نيست که در ظاهر 
ــد مکلّفين، و مراد او چيزی  ــی بگويد که از آن چيزی می فهمن لفظ
ــی از اين که به اين نحوِ  ــد، پس غرض جناب اقدس اله ديگر باش
ــت؟ و مقصود او از رام کردن  ظاهر به مردمان فهمانده چه چيز اس
ــود و  ــت که خود منتفع ش ــت؟ آيا مقصود اين اس خلق چه چيز اس
بزرگی و مملکت و فرمانروايی اش زيادتر شود؟ يا غرض او رسانيدن 

فيض است به خلق و اصالح امر عالم و رفع فساد؟
جزمًا مراد تحصيل نفع خود نيست زيرا که الزم می آيد استکمال 
به غير، و اين که واجب الوجود غنی مطلق و کامل من جميع الوجوه 
ــد، بلکه در کمال خود محتاج به غير باشد. پس منحصر شد در  نباش
اين که از برای فيض به خلق و اصالح حال و رفع فساد ايشان باشد. 
و هرگاه حکيم علَی اإلطالق مصلحت را در آن رفتار ديده باشد که 

موافق فهم عوام بگويد، چنان شايد که تغيير آن بدهيم؟!
ــر مردم که ترک حرام می کنند از خوف  مثالً می گوييم که: اکث
ــرب و حور و قصور و  ــت، يا به طمع اکل و ش ــوختن به آتش اس س
ــت است. هرگاه خدای تعالی داند که انتظام عالَم و صالح کلّ  بهش

 اين همه پيغمبران از زمان آدم عليه السـالم تا 
خاتـم و اوصياى ايشـان خبر داده انـد از اين كه 
حـّق تعالى مباين خلق اسـت، و وجـود خدا غير 
وجود بنده است، و در آيات بسيار فرمودند كه ما 
ايشـان را خلق كرديم و پيـش از اين هيچ نبود، 
اين چگونه جمع مى شود با آن كه وجود مخلوقين 
از بابت فيض وجود خدا باشـد، يعنى سـر ريز او 
باشـد، يا خود وجود او باشد كه متشّكل مى شود 
به اشـكال مختلفه. ... يـا صورت هاى مختلفه اند 
كـه از تجلّيّـات ظهور او حاصل مى شـوند؟ پس 

اين همه آيات و اخبار افسانه است؟!
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ــت سوزنده و بهشتی  ــت که مردم بدانند که جهنّمی هس در اين اس
ــت پر از لذّت تا اين که بندگان بر يک ديگر طغيان نکنند و هر  هس
ــوند، و عالم از فساد خالص باشد و همگی  يک به حق خود قانع ش
ــوند، الحال  رو به اطاعت و بندگی کنند تا به رحمت الهی فايض ش
که می خواهند که افشا کنند که اين ها بی اصل است و آن جهنّم و 
بهشت اصلی ندارد، بلکه مراد يک معنی ديگر است که عوام الناس 
از آن انديشه نمی کنند و به آن طمع نمی کنند، آيا اين منافی غرض 
ــت يا نه؟ و آيا حکمت و فهم اين ها بيش  حکيم علَی اإلطالق هس

از جناب اقدس الهی است؟! 
ــخن هايی که آن جماعت می گويند هم  ... پس بر فرض که س
حق باشد و مطابق واقع باشد- چنان که خود گويند که آن از اسرار 
انبيا و ائمه است، و اين احکام ظاهر از برای صالح حال کافّه مردم 
است، و آن از برای اهل معرفت و دانش و رياضت است- پس بايد 
ــته و در نزد عوام از  ــرار را مخصوص خود و امثال خود دانس آن اس
اين گونه سخن نگويند، و ايشان را آن چه خالق ايشان صالح آن ها 
دانسته به آن حال واگذارند، نه اين که به دور عالم بيفتند و آن اسرار 
ــکی افشا کنند، و خواهند به عکس مصلحت و  را به هر تَری و خش
ــت الهی کار کنند که امری را که بايد فاش کنند پنها ن کنند  حکم

و امری را که بايد پنهان داشت آن را فاش کنند...
ــد  ــرار انبيا و ائمه آن باش ــلّمنا که اس وثانياً: می گوييم که: س 
ــرار ايشان و نهی  ــما می گوييد، لکن امر کرده اند به کتمان اس که ش
ــای آن ها در کمال تأکيد. پس اين فرياد کردن های  کرده اند از افش
ــوام گفتن، بلکه  ــخن ها را در ميان مردم ع ــت و اين س ــن جماع اي
دشمنی با ايشان است؛ چنان که احاديث بسيار داللت دارد بر حرمت 

افشای اسرار.۲۳ 
و من هر چند قبول ندارم که آن اسرار اين باشد که اين جماعت 
ــا می گويند، پس جواب  ــد که اين ه ــد؛ لکن اگر همين باش می گوين
ــان گفتند: پنهان کنيد، و  ــای خود را چگونه می دهند که ايش امام ه
اين ها افشا می کنند؟ و آن احاديث بسيار است؛ از جمله آن ها حديثی 
است که محمد بن يعقوب کلينی- که از ارکان دين و معتمد علمای 
ــيعه- است- از حضرت صادق عليه السالم روايت کرده است که  ش
آن حضرت فرمود: کسی که فاش کند بر ما حديث ما را، کسی است 

که انکار کند حق ما را.۲۴ ....

ــن معنی به حديث  ــوند در اثبات اي ــک ش و بر فرض که متمس
ــود: « لو علم أبوذر ما فى قلب  ــر صلی اهللا عليه و آله که فرم پيغم  ب
ــی اگر أبوذر  ــی روايات: «لكفره»؛ يعن ــلمان لقتله» 25 و در بعض س
ــلمان چه چيز است، هر آينه می کشت او را، يا  ــت در دل س می دانس

حکم به کفر او می کرد.
ما می گوييم که: شکی نيست که در اين صورت الزم بود پنهان 
داشتن آنچه در دل داشت، و اگر اظهار می کرد، از مرتبه سلمانی در 
می رفت و فسق او ظاهر می شد که باعث قتل خود می شد، يا باعث 
ــت يا تکفير  ــد، و لکن ابوذر که او را می کش تهمت او به کفر می ش
می کرد از مرتبه ابوذری در نمی رفت، بلکه مرتبه او به سبب اطاعت 

و اتيان به تکليف خود باال می رفت...
ــرار به هر کس می گويند،  ــد که اين جماعت اس پس چگونه ش
ــد! و اين ها قابل  ــه قابليت نوکری ابوذر را ندارن ــانی ک حتی آن کس

اسرار هستند و ابوذر قابل نبود؟!
ــد معلوم می شود که اين جماعت، چقدر گمراه،  اگر انصاف باش
و آن ها که تصديق اين ها می کنند چقدر بی خبر و دور از راهند! ....

[بخش دوم]
پس هرگاه اين دو مطلب را دانستی، بر می گرديم به بيان آنچه 
ــخن های اين مرد موفق شده  وعده کرديم که متعرض بعضی از س
ــام به ذکر دو  ــه: اکتفا می کنم در اين مق ــيم. پس می گوييم ک باش

عبارت که اهم مطالبی است که بايد متعرض آن شد.
[كالم جماعت صوفيّه درباره وحدت وجود، و نقد آن]
ــت کالمی که حاصل آن اين است که: از  اول اين که گفته اس
ــد که آنها را  ــه مخلوقات غريبه و عجيبه علم به هم می رس مالحظ
ــد که وجود اين حادثات به سبب وجود  صانعی عليم و حکيم می باش
او باشد، و او به ذات خود موجود باشد، و غنی باشد در ذات و صفات 
از غير خود، و هر چه غير اوست در ذات و صفات محتاج به او باشد. 
ــت که: و بالجملة، وجود او عين ذات او خواهد  و بعد از آن گفته اس
ــت که  ــود، پس ذات او عين حقيقت وجود خواهد بود و بديهی اس ب
حقيقت وجود نه ترکيب بردار است و نه شريک بردار، و ذات واجب 
ــت بی شريک، در ذات و صفات و افعال خود  تعالی وجودی واحد اس
ــه او، و در صفات و  ــاير موجودات در ذات قايم ب ــت، و س مطلق اس
افعال محتاج به او، و او به هيچ وجه از وجوه محتاج نيست و محيط 

بر همه است. اين است آخر کالم.
و ما می گوييم که:

اوالً: الزم است که بيان کنيم معنی لفظ وجود را و حقيقت آن 
را تا بتوانيم حکمی بر آن مترتّب کنيم و مفهومی برآن حمل کنيم. 
ــتی، از  ــتی، مقابل نيس ــس می گوييم که: لفظ وجود به معنی هس پ
ــت- چنان که متکلّمين و محقّقين حکما تصريح  معقوالت ثانيه اس
ــت که تعقّل  به آن کرده اند- و مراد از معقوالت ثانيه هر چيزی اس
ــود و عقل آن را ادراک کند و صورتی از آن را در ذهن در آيد، و  ش
ــد که به آن توان اشاره  لکن چيزی از اعيان خارجه در برابر آن نباش
کرد و گفت که: اين آن است، به خالف معقوالت اوليه. مثالً انسان 

 همچنين سـاير آنچه در ظاهر شرع وارد شده از 
خلقـت مالئكه و جّن و جبرئيل و ابليس و وحى و 
طريقـه ايجاد خلق، همه را تأويل مى كنند به چيز 
هايى كه اثرى از آن در شرع نيست،  و مى گويند 
كه: اين ها همه اسـرار انبيـا و ائمه- صلوات اهللا 
عليهـم أجمعيـن- اسـت، و آنچه ظاهـر وانمود 
كرده انـد از بـراى عوام اسـت و مناسـب عواّم، 
چنـان كه فرموده اند كه: «نكلـم الناس على قدر 

عقولهم»
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ــت، يعنی قابل طول و  ــم اس ــت و مرکب از جس که مفهوم کلی اس
عرض و عمق.  از نامی بودن، يعنی بزرگ شدن و بلند شدن و پهن 
شدن. و از حساسيت، يعنی ادراک اشياء کردن به حواس، مثل ديدن 
و شنيدن و چشيدن و امثال آن. و از تحرک به اراده، يعنی هر وقت 
که خواهد حرکت می کند با اراده خود. از نطق، يعنی قدرت بر بيان 

کردن و فهمانيدن آنچه در ذهن و خواطر اوست دارد.
ــوم کلّی به جعل جاعل علّت در خارج به مرتبه  هرگاه اين مفه
ــت که زيد يا عمرو مخلوق شود  ثبوت و حصول درآيد، مثل اين اس
ــود تا می توانيم اشاره کنيم به هيکل او که  و در ظرف خارج ثابت ش
ــت و طول و عرض و عمق دارد، و بگوييم که: اين  ــوس اس محس
ــدن او [که] به قدر دو ذرع  ــم اوست. و اشاره [کنيم] به بلند ش جس
باشد بعد آن که يک ذرع بود، و پهن شدن او [که] يک ذرع باشد بعد 
ــت دو وجب شد  از اين که نيم ذرع بود، و گندگی او- که عمق اوس
بعد از آن که چهار انگشت بود، و بگوييم که: اين نامی بودن اوست.
ــال آن که چهار  ــنيدن آن و امث ــه ديدن و ش ــاره کنيم ب و اش
ــيت اوست. و اشاره کنيم به  ــت، بود و بگوييم که: اين حساس انگش
ــه اراده و خواهش او، و بگوييم که:  ــت او از مکانی به مکانی ب حرک
ميرِ  ــاره کنيم به بيان او ما فی الضَّ ــت. و اش اين تحرک به اراده اوس
ــاره فهمانيدن، و بگوييم که:  خود را به تکلّم و حرف زدن، يا به اش

اين ناطق بودن اوست.
پس هر يک از اين معقوالت را که عقل ادراک می کند، در برابر 
ــت، به خالف  ــت که بگوييم که: اين آن اس آن چيزی در خارج هس
ــود به تبعيت  ــد و موجود بودن او که معنی آن تعلّق می ش وجود زي
تعقّل و تحقّق هر يک از آن اجزا و مجموع مرکّب از آن اجزا، و لکن 
ــت [وجود ندارد].  ــارج چيزی که بگوييم که: آن وجود چيز اس در خ
ــق معقوالت اوليه  ــطه تعقّل و تحقّ ــس تعقّل و تحقّق آن به واس پ
؛ چنان  ــت در اين معنی ميان وجود عام و خاصّ ــت، و فرقی نيس اس
- که وجود  ــد مثالً ــی حتّی در مثل وجود زي ــت، يعن که مخفی نيس

خاصّ است- باز چيزی در خارج وجودی ندارد که مصداق آن باشد.
و از آنچه گفتيم ظاهر شد که اين وجود در خارج نه عين ماهيت 
ــاره کرد؛ به  ــر ماهيت بر نحوی که توان به آن اش ــت، نه زايد ب اس
ــت آن که در خارج وجودی ندارد و لکن در ذهن زايد بر ماهيت  جه
ــود خارجی ندارد،  ــدن وج ــت، زيرا که ماهيت قبل از مجعول ش اس
وجود ذهنی دارد، و همچنين وجود آن در ذهن وجود ذهنی دارد. و 
ــود دو مفهموم مغايرند، و فرقی در اين مطالب ما بين  ماهيت و وج

واجب و ممکن نيست.
ــت که همه ضعيفند، که از جمله  ــأله هس و اقوال ديگر در مس
آن ها فرق ما بين واجب و ممکن است. و دانستی که فرقی نيست و 

نمی تواند شد که  وجود عين حقيقت واجب باشد در خارج.  
ــر بگويی که: مراد ما از اين که می گوييم که: عين حقيقت  و اگ
ص و تعين  واجب است در خارج، اين است که وجود را هويت و تشخّ
علی حده در خارج نيست در ذات واجب. گوييم که: ممکن همچنين 

است، پس فرق کردن راهی ندارد.
 ــد، پس معلوم شد که معنی وجود ــته ش هرگاه اين مطلب دانس
موجود چيزی نيست به غير آن که صفتی از برای او حاصل می شود 
ــان مثالً قبل از تعلّق  ــت؛ يعنی: ماهيت انس ــأ ترتّب آثار اس که منش
ــی آورد- بر او آثار  ــه آن ماهيت در قالب زيد در م ــل جاعل- ک جع
ــًا اثری بر آن  ــورت ذهنيه که مطلق ــود و به غير ص ــب نمی ش مترتّ
ــل جاعل که آن  ــت، بعد از تعقّل جع ــود چيزی نيس مترتّب نمی ش
ــود، مثل  ــت را در قالب زيد در می آورد، بر او آثار مترتّب می ش ماهي
ــتن در مکان و برخاستن و خوردن و آشاميدن و تکلّم و امثال  نشس
ــئيت ترتّب آثار در همه موجودات حاصل است؛ خواه  آن. و اين منش
ــت، نه  ــد و خواه ممکن. و اين امر اعتباری و انتزاعی اس واجب باش

عين موجود است و نه جزء آن. 
ــت،  و اين که می گوييم که: وجود واجب الوجود عين ذات اوس
ــت که اين  ــت، بلکه مراد از آن اين اس معنی ظاهری آن مراد نيس
ــت که به  ــت و چنان نيس ــئيت آثار منتزع از ذات اوس صفت و منش
سبب غير حاصل باشد؛ به خالف موجودات ممکنه که وجود آن ها از 
خارج است و حاصل می شود به سبب جعل جاعل، يعنی چون علّت 
صات  ايجاد- که حق تعالی است- ماهيت را جعل کرد و افاضه تشخّ
به آن کرد، الزم آن افتاد وجود و به تبعيت جعل ماهيت، و خلقت از 
ــد از برای آن ماهيت مخلوقه که عبارت است  اين صفت حاصل ش
ــخاص و تعينات موجوده در خارج؛ به خالف واجب الوجود که  از اش
ــه بوده است و علّتی از برای ايجاد او نيست که به واسطه آن  هميش
اين صفت عرضی اعتباری از برای او حاصل شود، بلکه ذات او خود 
ــت، و به همان تحقّق و ثبوت او در خارج   به خودیِ خود متحقّق اس
ــت در ذهن؛ نه آن که ذات او  ــن معنی عرضی منتزع از ذات اوس اي

خالی از اين صفت بود و بعد عارض او شده.
پس اگر مراد اين مرد موفّق اين است که وجود واجب- به اين 
معنی که بيان کرديم- عين ذات اوست، پس بطالن آن از آن واضح 
ــد؛ زيرا که هر احمقی می فهمد که  ــت که محتاج به بيان باش تر اس

پـس بر فرض كه سـخن هايى كـه آن جماعت 
مى گوينـد هم حّق باشـد و مطابق واقع باشـد- 
چنـان كه خود گويند كه آن از اسـرار انبيا و ائمه 
اسـت، و اين احـكام ظاهر از بـراى صالح حال 
كاّفـه مردم اسـت، و آن از براى اهـل معرفت و 
دانش و رياضت اسـت- پس بايد آن اسـرار را 
مخصـوص خـود و امثال خـود دانسـته و در نزد 
عـواّم از ايـن گونه سـخن نگويند، و ايشـان را 
آن چه خالق ايشـان صالح آن ها دانسـته به آن 
حـال واگذارنـد، نه اين كه بـه دور عالم بيفتند و 
آن اسـرار را به هر تَرى و خشـكى افشا كنند، و 
خواهند بـه عكس مصلحت و حكمـت اِلهى كار 
كننـد كه امرى را كه بايد فاش كنند پنها ن كنند 
و امرى را كه بايد پنهان داشت آن را فاش كنند
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ذات واجب الوجود که علّت ايجاد همه موجودات است نمی تواند بود 
ات آن را تحقّقی نيست. که يک معنی عرضی اعتباری باشد که بالذّ
ــت غير اين معنی، و آن  ــر مراد او از وجود چيز ديگری اس و اگ
ــت، و امر اعتباری نيست، و آن عين  ــت و حقيقت دار اس ل اس متأصّ
ذات واجب است- چنان که صوفيه می گويند: ذات باری عين وجود 
ــه ای در قرآن يا حديثی  ــس با وجود اين که تا به حال آي ــت- پ اس
ــوات اهللا عليهم أجمعين- يا دعای مأثور از  ــل بيت نبوت- صل از اه
ــند، و اين همه  ــدا را به وجود نام برده باش ــان نديده ايم که خ ايش
مناجات که حق تعالی را به آن خطاب کرده اند، نديده ايم که گفته 
ــند: «يا وجود» چنان که گفته اند: «يا رحمان يا رحيم، يا رئوف  باش
ــد از «يا اهللا» و  ــت «يا وجود» گفتن أولی باش يا ودود» بلکه بايس

«يا هو».
ــد: «يا موجود» پس آن داللت ندارد بر  ــا اين که فرموده ان و ام
ــد، بلکه همين قدر داللت دارد که  آن که آن جناب نفس وجود باش
ــت و مغاير ذات است هر چند باالعتبار باشد  وجود قايم به ذات اوس

و به مالحظه صورت ذهنيه باشد.
ــم خدا کردن و او را به اين اسم مسمی کردن  پس وجود را اس
ــماء اهللا توقيفی است، و در شرع جايز  ــت؛ زيرا که اس بی صورت اس

نيست خدا را به اسمی خواندن که از شارع وارد نشده باشد.
و ما باز از اين معنی هم دست بر می داريم، و مضايقه هم از اين 
ــيم از ايشان که: مراد از اين لفظ  معصيت نمی کنيم، و ليکن می پرس

چه چيز است و حقيقت آن چه چيز است؟ 
ــت و کنه ذات را  اگر می گويند که: چون حقيقت آن ذات خداس
ــه آن را نمی دانيم، می گوييم  ــی نمی داند، پس ما حقيقت و کن کس
ــد که تغيير اسم ذات می دهی و او را وجود  که: فايده اين چه چيز ش

می خوانی؟
ــت، ما او را وجود  اگر می گويی که: چون وجود موجودات از اوس
ــم، پس يا می گوييم: بگو وجود موجودات از آثار ذات الهی  می خواني
است و ذات او علّت موجودات است؛ زيرا که [در] دانستن کنه وجود 
و کنه ذات ما هر دو مساوی هستيم. واگر می گويی: مراد معنی ديگر 
است، پس چرا آن [را] بيان نمی کنی و برهان بر آن اقامه نمی کنی؟!

ــت، و  ــل، اين جماعت می گويند که: وجود يک چيز اس والحاص
ــت. و اين جماعت هم مختلفند:  آن خود ذات جناب اقدس الهی اس
ــت از اين  ــه ذات واجب الوجود و جود بحت اس ــی می گويند ک بعض
ی،  حيثيت که وجود است، نه به شرط آن که متعين شود در فرد خاصّ
ی و متعين  ــد از تعين در فرد خاصّ ــرط اين که معری باش و نه به ش
نيست و متميز نيست از عالم ارواح و اجسام، بلکه خود مجموع عالم 
ــبت او به اجزای عالَم نسبت کلّی طبيعی است به افراد  ــت، و نس اس
ــر يکی از آن ها صدق  ــان به افراد که ب ــود، مثل مفهوم کلی انس خ
می کند و بر همه آن ها هم صدق می کند، و با کثرت و وحدت همه 

جمع می شود، و او بحت وجود است.
ــت که اين قول کفر است؛ زيرا که به عقل و نقل  ی نيس ــکّ و ش
ثابت شد که حق تعالی چيزی است نه مانند چيزها، و مباين و مغاير 

مخلوقات است، پس چگونه توان گفت که عين مخلوقات است؟! و 
ــت، زيرا که کلّی طبيعی که مثل ماهيت  ــبيه او به کلّی باطل اس تش
ــدارد و محض  ــت، بدون فرد تحقّق وجودی در خارج ن ــان اس انس
صورت ذهنيه است و اثری بر آن مترتّب نمی شود در خارج، بلکه اثر 
مترتّب بر فرد می شود، و نمی تواند شد که فرد آثار آن طبيعت باشد؛ 
ص است، و نمی تواند شد  ــخّ زيرا که فرد مرکّب از طبيعت و قيد تش

که چيزی اثر خود آن چيز باشد.
ــه وجود نيز  ــت نيز ادعا می کند ک ــن که: اين جماع ــر اي و ديگ
ــه بگوييم که: وجود ذات  ــت۲۶ ، و بعد آن ک ی بديهيات اس ــالّ از اج

و بالجملـة، ايـن جماعـت مى گوينـد كـه: همه 
موجودات- فى الحقيقة- عين ذات واجب الوجود 
اسـت، و مغايـرت مابيـن واجـب و ممكنات به 
محـض اعتبار يا به محض توّهم و خيال اسـت. 
و تشـبيه مى كنند واجب و ممكنـات را به دريا و 
مـوج، و مى گويند: دريا يك چيز اسـت و حركتى 
كه از براى آب حاصل مى شـود- كـه آن را موج 
مى گويند- عين همان درياسـت، و تفاوت اسـم 
به سـبب آن تفاوت نقش است؛ چنان كه شاعر 

آن ها گفته: 
واجب بحرسـت و ممكنـات اندر ويچون موج به 

هم رسند و از هم گذرند
و بعضى تشـبيه كرده اند به عكسى كه در آينه ها 
حاصـل مى شـود، و مى گويند كـه: ممكنات مثل 
عكسـند و واجب مثل صاحب صـورت. و بعضى 
تشبيه كرده اند ممكنات را به سايه و واجب را به 

صاحب سايه؛ چنان كه جامى گفته:
كّل ما فى الكـون وهم أو خياألو عكس فى مرايا 

أو ضالل
يعنـى هـر [آن] چند كـه در عالَم كون و فسـاد 
است معانى جزئيّه است كه به قّوت وهم و خيال 
ادراك مى شـود و حقيقت اصيلى ندارد و حقيقت 
اصيل منحصر اسـت در واجب. و بعضى گفته اند 
كـه: ذات واجـب وجـود بَحت اسـت و معروض 
ممكنـات اسـت و ممكنات عوارض او مى شـود؛ 

چنان كه شبسترى گفته است:
من و تو عارض ذات وجوديم 

مشبّك هاى انوار وجوديم
و هيچ يك از اين سخن ها [نه] مطابق عقل است 
و نه شـرع، و همه اين تشبيهات غلط و بى مايه 
[اسـت] خصوصاً با مالحظه صريح حّق تعالى كه 
مى فرمايـد: لَيَس َكِمثلِِه َشـىء و احاديث بسـيار 
كه ناطق اسـت به «أنه َشـىء ال كاألَشياء»يعنى 
نيسـت مثل خدا چيـزى، و خدا چيزى اسـت نه 

مانند چ  يزها.
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ی بديهيات  ــب از اجالّ ــت، الزم می آيد که کنه ذات واج ــب اس واج
ــت که کنه ذات واجب را کسی  ــد، و حال آن که از بديهيات اس باش
ــای اين کرده اند که  ــر چند اين جماعت ادع ــد به غير او. ه نمی دان
ــت و از غايت ظهور  ــی بودن واجب به جهت نهايت ظهور اس مخف
ــت بی بنيه  مخفی مانده، لکن- قطع نظر از اين که اين دعوايی اس
ــه وجود واجب الوجود و اين که  ــت ک و برهان- منتهای امر اين اس
ــه کنه ذات او بديهی  ــود، اما اين ک ــت بديهی ش عالم را صانعی اس

شود از کجا؟!
ــه موجودات- فی  ــت می گويند که: هم ــة، اين جماع و بالجمل
ــت، و مغايرت مابين واجب و  ــة- عين ذات واجب الوجود اس الحقيق
ممکنات به محض اعتبار يا به محض توهم و خيال است. و تشبيه 
ــا و موج، و می گويند: دريا يک  ــد واجب و ممکنات را به دري می کنن
ــت و حرکتی که از برای آب حاصل می شود- که آن را موج  چيز اس
ــم به سبب آن تفاوت  ــت، و تفاوت اس می گويند- عين همان درياس

نقش است؛ چنان که شاعر آن ها گفته: 
ــند و از  ــت و ممکنات اندر ويچون موج به هم رس واجب بحرس

هم گذرند
و بعضی تشبيه کرده اند به عکسی که در آينه ها حاصل می شود، 
و می گويند که: ممکنات مثل عکسند و واجب مثل صاحب صورت. 
ــايه و واجب را به صاحب  ــبيه کرده اند ممکنات را به س و بعضی تش

سايه؛ چنان که جامی گفته:
کلّ ما فی الکون وهم أو خياألو عکس فی مرايا أو ضالل۲۷

ــاد است معانی جزئيه  يعنی هر [آن] چند که در عالَم کون و فس
ــود و حقيقت اصيلی  ــال ادراک می ش ــت که به قوت وهم و خي اس
ــت در واجب. و بعضی گفته اند که:  ندارد و حقيقت اصيل منحصر اس
ــت و معروض ممکنات است و ممکنات  ذات واجب وجود بحت اس

عوارض او می شود؛ چنان که شبستری گفته است:
من و تو عارض ذات وجوديم       مشبک های انوار وجوديم

ــت و نه شرع،  ــخن ها [نه] مطابق عقل اس و هيچ يک از اين س
ــت] خصوصًا با مالحظه  ــبيهات غلط و بی مايه [اس و همه اين تش
ــیء و احاديث بسيار  مثله شَ صريح حق تعالی که می فرمايد: لَيس کَ
ــياء»يعنی نيست مثل خدا  ــیء ال کاَألش ــت به «أنه شَ که ناطق اس

چيزی، و خدا چيزی است نه مانند چ  يز ها.
و محيی الدين [ابن] عربی ... در اول کتاب فتوحات گفته است: 
ــياء و هو عينها»۲۸ يعنی تنزيه می کنم و  ــبحان من أظهر األش «س

ــی را که ظاهر کرده است همه اشياء را و او خود  پاکيزه می دانم کس
عين آن هاست.

ــمنانی که از رؤسای اين فرقه است، با وجود  و «عالء الدوله س
ــيه فتوحات به اين عبارت  ــال ارادت او به محيی الدين در حاش کم
ــته است: «إن اَهللا ال يستحيی من الحق، أيها الشيخ! لَو سمعتَ  نوش
ــيخ عينِ وجود الشيخ، ال تُسامحه اَلبتّة،  من أحد أنّه يقول: فَضلَةُ الش
بل تَغضب علَيه، فکيف يسوغُ لک أن تَنسب هذه الهذيان إلی الملک 
ــان؟ تب إلی اهللا توبةً نصوحًا لتنجو من هذه الورطة الوعرة الّتی  الدي
ــتَنکف منه الدهريون والطبيعيون و اليونانيون. والسالم علی من  يس

اتّبع الهدی».۲۹
ــرم نمی کنم؛ زيرا که خدای  ــی من حق می گويم و از تو ش يعن
تعالی شرم نمی کند از اين که حق را بگويد  چنان که در قرآن مجيد 
ــی که بگويد: فضله شيخ خود  ــيخ! اگر بشنوی از کس ــت. ای ش اس
ــت، با او مسامحه نمی کنی، و غضب می کنی بر او و  وجود شيخ اس
از او نمی گذری، پس چگونه جايز است از برای تو که نسبت بدهی 
اين هذيان را به پادشاه ديانی که جزای عمل هر کسی را می دهد؟ 
ــوی خدا، و توبه نصوح کن تا نجات بيابی از اين ورطه  بازگرد به س
ــتند و دهر را خدا  ــل به خدايی نيس ــی که دهری۳۰ ها که قاي مهلک
ــتنکاف دارند، و همچنين طبيعی ۳۱ها که کارخانه  می دانند از آن اس
ــد، و يونانی ها که اعتقاد به  ــودات را از تصرف طبيعت می دانن موج

شريعت ندارند، و سالم بر کسی باد که متابعت راه راست کند.
[وحدت وجود و موجود از ديدگاه محيى الدين]

ــل به وحدت  ــه محيی الدين قاي ــد ک ــس از اين جا معلوم ش پ
ــت بعينه ذات خداست که نام  ــت؛ يعنی هر چه موجود اس موجود اس
ــته، و وجود خدا- که ذات اوست- عين موجودات  آن را وجود گذاش
ــت، که الزم اين قول است- العياذ باهللا- که خدا عين هر چيزی  اس
ولُون علُوًا  ــأنه عما يقُ ــگ و گربه و نجاسات. تعالی ش باشد حتی س
بِيرًا.۳۲  و اعتراض کرده اند بر اين جماعت که: وجود واجب را عين  کَ
ــما می گوييد: واجب الوجود عين  موجودات می دانند، بنابراين که ش
حقيقت وجود است و آن جلوه گر شده و ظاهر شده در جميع اشياء، 
ــام حقيقت وجود و تعدد و بسيار شدن آن و متحد  الزم می آيد انقس
ــدن و آميخته شدن آن به چيز های زشت خبيث، مثل نجاسات و  ش
ه است از اين ها؛ زيرا که  سگ و خوک و امثال آن ها، حق تعالی منزّ
ــتلزم ترکيب است، و مرکب محتاج  ــام و قطعه قطعه شدن مس انقس
است در حقيت خود به اجزاء و خدا غنی مطلق است و نمی تواند شد 
ه است از آن که مخلوط به چيزهای خسيس  که محتاج باشد، و منزّ

زشت خبيث شود.
ــان جواب گفته اند که: منع می کنم لزوم انقسام و تعدد و  و ايش
ــعاع آفتاب  ــدن به چيزهای خبيث را؛ زيرا که ش کثرت و مخلوط ش
ــعاع به حسب ذات منقسم نمی شود  هرگاه بر روی زمين بيفتد آن ش
و بسيار نمی شود، بلکه آن انقسام و تکثّر و تعدد از برای روی زمين 
حاصل است نه برای شعاع، به دليل آن که ما هرگاه شعاع را اعتبار 
ــت- در آن  کنيم به تنهايی- با قطع نظر از محل که روی زمين اس

 محيى الدين قايل به وحدت موجود است؛ يعنى 
هر چه موجود اسـت بعينه ذات خداسـت كه نام 
آن را وجـود گذاشـته، و وجـود خـدا- كـه ذات 
اوسـت- عين موجودات است، كه الزم اين قول 
اسـت- العياذ باهللا- كه خدا عين هر چيزى باشد 
ا  حتى سـگ و گربه و نجاسـات. تعالى شأنه َعمَّ

يَُقولُوَن ُعلُّواً َكبِيراً.
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انقسام و تعددی تصور نمی شود و همچنين هرگاه شعاع آفتاب بتابد 
ــود، و اگر بر چيز  ــث، نقصی عارض آن نور نمی ش ــر چيزهای خبي ب
شريفی بتابد باعث کمال آن نور نمی شود، بلکه نور در هزار صورت 
ــت و توهم نقص و شرف راجع به محلّ آن  ــرف خود باقی اس بر ش

است.
و ما می گوييم که: جواب اين جماعت و منع لزوم انقسام از باب 
ــعاع آفتاب و تابيدن  ــت ، و مثالی که آورده اند- يعنی ش مکابره اس
ــت؛ زيرا که مطلب ايشان اين  آن بر روی زمين- مطابق مطلب نيس
ــت که ذات واجب، عين وجود است، نه اين که چيز جدايی باشد  اس
ــد. و همچنين مطلب  ــد و او صاحب آن باش ــود چيز ديگر باش و وج
یء  ــان اتّحاد وجود واجب است با عين ممکنات، و اشراق نور شَ ايش
ــت. و اين که گفتيم که:   یء نيس ــئ ديگر مفيد به اتّحاد آن شَ بر ش
ــيم مکابره است؛ به جهت اين است که معيار کالم او  منع لزوم تقس
ــتدالل او به محض تشبيه است به نور آفتاب، و الزم آن افتاده  و اس
ــبيه وجود واجب به نور آفتاب، پس  ــی مضايقه ندارد از تش که کس
ــت از تشبيه ذات واجب به آفتاب از برای  البته مضايقه نخواهد داش
ــت جسمانی و ضياء  تفهيم مطلب، پس چنان که آفتاب جوهری اس
ــه او، [و] چنان که معروض- که جرم  ــت قايم ب و نور او عرضی اس
ــت، قابل انقسام است، عرض قايم به مجموع آن نيز قابل  آفتاب اس
ــمی که محاذی آفتاب شود و کسب  ــام است. و همچنين جس انقس
ــام است. پس، اجسامی  نور و ضياء کند از محاذات آن نيز قابل انقس
ــماوات تحت آن و ما تحت  ــت- يعنی اجرام س که بعد از آفتاب اس
ــب نور می کند تا به  ــد-  مجاور از مجاور کس آن تا به کره هوا برس

زمين برسد که زمين از مجاورت هوای نورانی- که او هم کسب نور 
ــم های ما فوق آن از آسمان ها و غير آنها برسد به اصل  کرده از جس
ــت و عارض ما فوق  ــده، آن نور که عارض آن اس آفتاب- نورانی ش
ــت همه قابل انقسامند به تبعيت قابلبت اصل نوری که قايم  آن اس

است به اصل جرم آفتاب.
و اين که گفته است که: هرگاه شعاع را اعتبار کنيم به تنهايی با 
قطع نظر از زمين، تصور می کنی که هوا که نور را فرا گرفته بر حال 
ــمان های  ــت، اگر از آن هم قطع نظر می کنی تا به آخر آس خود اس
ثالث، قطع نظر از خود جرم آفتاب  نمی توانی کرد، که نور الزم ذات 

آن است و منفک از آن نمی شود، قابل انقسام است.
ــهوری  به هر تقدير، اين جواب و اين امثال از باب آن مثَل مش
ــلغم! آخر ای مردمان چيز فهم  ــت که بگويند: حرام بخوری و ش اس
ــايل غامضه را به محض تمثيل تمام کنيد! الاقل  که می خواهيد مس

مماثلت و مشابهت را ميان مثال و ممثّل له مالحظه کنيد.
و از آنچه گفتيم معلوم شد حال آنچه گفته است در مثال تجلّی 
و ظهور خبيثات و قاذورات که تابش نور در کثافات باعث نقص نور 
ــت که مذهبشان عينيت  ــود، زيرا که اگر مراد باحث اين اس نمی ش
وجود واجب است از برای ممکنات، نه محض تابيدن نور و مخالطه 
و ممازجه و عينيت وجود پاک الهی با مظاهر کثيف ناپاک که اليق 

ذات پاک نيست، و اين جواب رفع آن را نکرد.
تا اين جا سخن با کسانی بود که به وحدت وجود قائلند و وجود 
ــب را عين ممکنات می دانند. و اين جماعت نيز در ادای مطلب  واج
ــديد و مذاهب مختلفه بسيار دارند، و همين اختالف  خود اختالف ش

شديد از اعظم ادلّه بطالن طريقه ايشان است.
ــفه و شهود و  ــان بر دعوی مکاش و اين جماعت مبنای کالمش
عيان است، و می گويند که: عقل از ادراک آن معزول است، و دعوای 
خود را ضمن مثال ها و تشبيهاتی که هيچ يک موافق مطلب نيست 

می خواهند تمام کنند.
ــر چند بر امر  ــفه کند- ه ــی دعوای مکاش پس اما اگر هر کس
محال باشد- الزم باشد تصديق او کنيم و تکفير او نکنيم، و هرگاه 
ــدار عالم در دين و دنيا به آن  ــت بر خلق و م عقل که حجت خداس
ــود صحيح  ــف حاصل می ش ــد، و آنچه به کش می گذرد، غلط کار ش
است، پس بايد همه آن ها که دعوی مکاشفه می کنند راست بگويند، 
ــالم مثالً دعوای  ــه ای از فرق اس ــه عرفای هر فرق ــت ک و گاه اس
ــفه را بر طريق حقيقت مذهب خود می کنند، پس الزم می آيد  مکاش
جمع مابين متناقضات؛ چنان که مشهور است يکی از مشايخ ايشان 
ــفه معراج خود ديدم رسول  ــت که در مکاش ــنّت گفته اس از اهل س
خدا  نشسته و صديق اکبر در طرف راست او نشسته و فاروق اعظم 
ــتاده و علی  در  ــر او ايس ــرف چپ و ذی النورين در باالی س در ط
ــر خود را به زير انداخته، سرپايی به  ــته و س آن پايين مجلس نشس
ــر داری؟! پس هرگاه از صوفيه  ــه هنوز فکر خالفت در س او زدم ک
 شيعه مکاشفه معراجش بر خالف اين شود، نمی دانم کدام يک حق

است؟! ۳۳

اّمـا اگـر هر كسـى دعـواى مكاشـفه كنـد- هر 
چند بر امر محال باشـد- الزم باشـد تصديق او 
كنيـم و تكفير او نكنيم، و هـرگاه عقل كه حّجت 
خداست بر خلق و مدار عالم در دين و دنيا به آن 
مى گذرد، غلط كار شـد، و آنچه به كشـف حاصل 
مى شـود صحيح اسـت، پس بايد همه آن ها كه 
دعوى مكاشـفه مى كنند راسـت بگوينـد، و گاه 
اسـت كه عرفاى هر فرقه اى از فرق اسالم مثًال 
دعواى مكاشـفه را بر طريق حقيقت مذهب خود 
مى كنند، پس الزم مى آيد جمع مابين متناقضات؛ 
چنان كه مشـهور اسـت يكى از مشـايخ ايشان 
از اهل سـنّت گفته اسـت كه در مكاشفه معراج 
خود ديدم رسـول خدا  نشسته و صّديق اكبر در 
طرف راست او نشسـته و فاروق اعظم در طرف 
چـپ و ذى النورين در باالى سـر او ايسـتاده و 
علـّى  در آن پايين مجلس نشسـته و سـر خود 
را بـه زير انداخته، سـرپايى بـه او زدم كه هنوز 
فكر خالفت در سر دارى؟! پس هرگاه از صوفيّه 
شـيعه مكاشـفه معراجش بر خالف اين شـود، 

نمى دانم كدام يك حّق است؟! 
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 محيـى الدين [ابن] عربى در اول كتاب فتوحات 
گفته اسـت: «سـبحان مـن أظهر األشـياء و هو 
عينها»35 يعنـى تنزيه مى كنـم و پاكيزه مى دانم 
كسـى را كه ظاهر كرده اسـت همه اشياء را و او 
خود عين آن هاست. و عالء الدوله سمنانى كه از 
رؤسـاى اين فرقه است، با وجود كمال ارادت او 
به محيى الدين در حاشيه فتوحات به اين عبارت 
نوشـته است: اى شـيخ! اگر بشنوى از كسى كه 
بگويد: فضله شـيخ خود وجود شـيخ است، با او 
مسـامحه نمى كنى، و غضب مى كنى بر او و از او 
نمى گـذرى، پس چگونه جايز اسـت از براى تو 
كه نسـبت بدهى اين هذيان را به پادشاه ديّانى 
كه جزاى عمل هر كسـى را مى دهـد؟ بازگرد به 
سـوى خدا، و توبه نصوح كن تـا نجات بيابى از 
اين ورطه مهلكى كه دهرى ها كه قايل به خدايى 
نيسـتند و دهر را خـدا مى دانند از آن اسـتنكاف 
دارند، و همچنين طبيعى ها كه كارخانه موجودات 
را از تصـّرف طبيعـت مى داننـد، و يونانى هـا كه 
اعتقاد به شـريعت ندارند، و سـالم بر كسى باد 

كه متابعت راه راست كند.

ــه رياضت او صحيح  ــه: غلط کرده، طريق ــر بگويند اين ک و اگ
ــز ما بين صحيح و  ــح بوده، می گوييم: پس ممي ــوده و از ما صحي ب
ــت؟ اگر بگويی: کشف است،  ــف چيس ــد طريقه رياضت و کش فاس
ــت، تو او را معزول  ــتلزم دور است. اگر بگويی که: عقل اس آن مس
ــد؟ و اگر بگويی که: عقل در  کردی، ديگر چگونه حاکم می تواند ش
ــاد طريقه مخالفت نفس  ــت و منصوب، و به ارش اول امر حاکم اس
ــت و لکن بعد از اطاعت او و فرمان برداری او در  حاکم و محکم اس
طريقه مخالفت نفس و حاصل شدن کشف، آن وقت هرگاه حکمی 
ــه: احکام عقل در  ــت، گوييم ک ــالف آن کند در آن معزول اس برخ
ــديد دارد؛ چنان که  ــه مخالفت نفس و رياضت هم اختالف ش طريق
ــوند،  بعضی طريقه مالمتيه۳۴ پيش می گيرند و مرتکب قبايح می ش
ــته، به عبادات ظاهريه می پردازند. پس در  و بعضی آن را غلط دانس
ــوار هم محتاجيم به حاکمی، و البته که عقل ها  تمييز مابين اين اط
ــد  ــدند در طريقه احکام بعضی صحيح و بعضی فاس ــه مختلف ش ک
خواهند بود، و محتاج است به حاکمی، و سخن سابق عود می کند.

و جماعت ديگر از ايشان چون ديدند فساد قول اين جماعت را 
که وجود واجب را عين ذات او می دانند، و می گويند: نسبت [واجب] 
ــت، قائل شدند به اين که: هر چند  به ممکنات مانند کلی طبيعی اس
ذات واجب عين وجود است، و وجود او عين ذات اوست لکن وجود 
ــت که  ــت، نه از باب کلی طبيعی اس واجب از باب جزئی حقيقی اس
ــود و بر غير ذات واجب صدق کند. و اين  ــتراکی در آن تصور ش اش
ــه ممکنات را موجود و صاحب وجود می خوانيم از قبيل مجاز و به  ک

ــت که مابين واجب و ممکن است.پس  ــبت و ارتباط اس محض نس
ار گفتن  ــگر را حداد و صفّ ــن را وجود گفتن مانند آهنگر و مس ممک

است.
ــد قايم به ذات  ــت که حدي ــد: معنی حداد نه اين اس ــی گوين م
ــت که عمل در حديد می کند،  ــبتی اس ــت، بلکه به مجرد مناس اوس
ــبب آن  ار. پس اطالق لفظ موجود بر ممکن به س ــن صفّ و همچني
ــت که ممکن را يک طور ارتباطی به وجود- که عين ذات واجب  اس
ــراق و لمعان و فيض و امثال  ــت، و آن ارتباط را به اش ــت- هس اس

آن ها ادا می کند.
و فرق مابين اين قول و آنچه من گفتم اين است که: صاحبان 
قول اول می گويند که: وجود يکی است و آن عين خداست و منبسط 
ــت در ممکنات، و ممکنات را وجودی و حقيقتی  ــت و ساری اس اس
ــد و وجود آن ها محض توهم و خيال است. و اصحاب قول  نمی باش
ــت و اشتراکی با ممکنات ندارد، و  دويم می گويند که: وجود يکی اس
ــبت ربطی که مابين ممکن و واجب هست لمعه  لکن به جهت مناس
ای از نور به ممکنات می تابد. و اين ها را هم موجود و صاحب وجود 

می خوانند به عنوان مجاز.
و محقّقين اين جماعت نيز بنای ايشان به دعوی کشف و شهود 
ــل ادراک اين معنی نمی کند، ولکن  ــت، و معترفند به اين که عق اس
رين اين جماعت بعضی دليل های عقلی ذکر کرده اند  بعضی از متأخّ

بر اين مطلب که هيچ کدام تمام نيست.
ــه ذکر ادله  ــی در ادامه مطلب تفصيال ب ــوم ميرزای قم [ مرح
وحدت وجود و پاسخ به آن می پردازد که به جهت اجتناب از تطويل 
بيش از اين، عالقه مندان را به کتاب سه رساله در نقد عرفان ارجاع 

می دهيم] 
■

پى نوشت ها: 
ــاط  ــت، معتمدالدوله نش ــق که در اينجا به معنای منافق اس ــرد موفّ ــود از آن م ۱ - مقص
ــت. ميرزا عبدالوهاب اصفهانی ملقّب به معتمدالدوله و منخلّص به نشاط، وزير و منشی  اس
ــال ۱۲۴۴ هجری درگذشت. کتاب گنجينه  ــاه قاجار. وی در س الممالک دربار فتح علی ش

نشاط از اوست.
۲ - بحاراألنوار ۲/ ۱۳۵، باب نفی جسم و صورت و تشبيه و حلول و اتّحاد.

۳ - فصوص الحکم /۴۷.
۴ -شرح القيصری علی فصوص الحکم / ۵۳.

۵ - ر. ک: بحار األنوار ۴۵/ ۳۹۳ ، ۵۸/ ۲۱۱ ، ۲۱۳ ، ۲۱۶ ، ۱۳۴ ، ۲۴۴.
۶ - الفتوحات االمکيه / ۱/ ۳۱ ، ۲۴۴ ، ۳۱۹ ، ۲/ ۴۹ .

۷ - يونس / ۹۰.
۸ - فصوص الحکم / ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۱۱ .

۹ - ر. ک: هود ۹۸-۹۹ ، القصص / ۳۹ – ۴۲.
۱۰ - القصص /۹.

۱۱ - فصوص الحکم / ۲۰۱.
۱۲ - عيون األخبار الرضا ۲/ ۷۸.
۱۳ - نهج البالغه / خطبه ۱۹۲.

۱۴ - النور/۴۰.
۱۵ - تذکرة األولياء ۱۳۷/۱.

۱۶ - همان ۱/ ۱۴۰.
۱۷ - همان ۱۷۶/۱.
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۱۸ - جوک و جوگ: فرقه ای از مرتاضان هندی می باشند.(ر. ک: لغت نامه دهخدا).
۱۹ - جمع واژه ی هندی؛ هندوها.

۲۰ - مريم / ۹و ۶۷
۲۱ - يس / ۷۹-۷۸.

۲۲ - ر. ک: بحار األنوار ۱/ ۸۵ ح ۷ ،۱۰۶ ح۴، ۱۶/ ۲۸۰ ح۱۲۲. 
۲۳ - الکافی ۲۲۲/۲- ۲۲۵ ، ح۲- ۱۲.

۲۴ - الکافی ۲/ ۲۲۳ ح۷.
۲۵ -الکافی ۴۰۱/۱ ح ۲؛ بصائر الدرجات/  ۲۵.

۲۶ - ر. ک: الحکمة المتعالية ۷/۱؛ شرح المنظومة /۸.
۲۷ - ديوان اشعار جامی / ۱۵۵ ح ل غ ۵ سطر ۱۴.

ية، ۴۵۹/۲. ۲۸ - الفتوحات المکّ
ی)، گ  ــمنانی (خطّ ــرزّاق و جواب عالءالدوله س ــال الدين عبدال ــوب کم ۲۹ - ر. ک: مکت

۲۲۱ب.
ارند که دهر را- دهر مدت عالم است از آغازش تا پايانش-  ۳۰ - دهريون: فرقه ای از کفّ
ــان خبر داده و فرموده  ــبت می دهند. خداوند از ايش قديم می پندارند و حوادث را به آن نس
ــا إال الدهر). الجاثية /۲۴.  ــوا إن هی إال حياتنا الدنيا نموت ونحيی وما يهلکن ــت: (و قال اس

(ر.ک: کشاف اصطالحات الفنون ۴۸۰/۱).
۳۱ - طبيعيون: فرقه ای هستند که طبايع چهارگانه- حرارت، برودت، رطوبت و يبوست- 
ــاف إصطالحات  ــتند که آن ها را اصل وجود و مبدأ عالم می پندارند. ( ر.ک: کشّ را می پرس

الفنون ۱/ ۹۱۲).
۳۲ - اإلسراء /۴۳.

۳۳ - ر. ک: شرح القيصری علی فصوص الحکم /۱۰۹.
۳۴ - فرقه ای از صوفيه که به عمد کار هايی انجا می دهند تا خلق آن ها را سرزنش کنند، 
و از اين طريق غرور و کبر را در خود می کشند تا به وادی هالکت نيفتند. (ر. ک: فرهنگ 

اصطالحات عرفانی).
ية، ۴۵۹/۲. ۳۵ - الفتوحات المکّ
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2 دفتر ويژه

حسن ميالنى
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اشاره
مبحـث وحـدت وجـود كه از سـوى فالسـفه و عرفـا مطرح شـده و از 
محورى ترين مباحث فلسفه و عرفان است، پيوسته مورد نِقاش و ايراد 
فقهـا و متكلمـان و باورمندان به آموزه هاى حكمـى و اعتقادى اهل بيت 
عليهم السـالم بوده اسـت. آنچه در زير از نظر گرامى تان مى گذرد، نقد 
نظريه وحدت وجود بر اسـاس اصول برهان و احاديث اهل بيت عليهم 

السالم است.

آيا عالم آفريده خداوند است؟! يا اينکه خود خداوند به صورت زمين و آسمان و انسان 
و جن و فرشته و سنگ و چوب و... پيوسته در رقص و نمود و تجلى و ظهور است؟ در اين 

باره به طور کلی دو ديدگاه وجود دارد:
1) ديدگاه فالسفه و عرفا: جز وجود خداوند هيچ وجودی در کار نيست، و خداوند 
ــتى و وجود ساير اشيا همان وجود  ــت، بلکه جهان هس متعال هيچ وجودی خلق نکرده اس
خداوند است که به صورت ها و شکل ها و تعينات مختلف در آمده است؛ حتی وجود شيطان 

هم غير وجود خدا نيست.
2) عقيـده مكتـب برهان 
ــتى، غير وجود  و وحى: جهان هس
ــيا  ــت و همه اش ــد متعال اس خداون
مخلوق و آفريده او می باشند که همه 
آن ها را پس از نيستی حقيقی، خلق 
ــت. بنابر اين مخلوقات، نه  نموده اس
ــده از ذات خداوندند، و نه  ــد آم پدي
ــوه، يا اجزا، يا تعينات و  مرتبه، يا جل

اشکال و صورت های وجود او.
نمونه هايى از سخنان اهل 

فلسفه و عرفان:
ــت،  واجب الوجود همه چيزهاس

هيچ چيز از او بيرون نيست.۱
ــيا را ظاهر کرد، و  منزه آنکه اش

خود عين آن ها است.۲
ــا خداوند منزه، همان خلق  همان

دارای همانند است! 
او به صورت خلق خود می باشد، 
بلکه عين هويت و حقيقت خلق خود 

است.
ــه  ب ــی]  اله [ذات  آن  ــا  تحقيق
صورت االغ و حيوان ظاهر است. ۳

غير متناهی که صمد حق است 
ــی ء وال  به حيث که ال يخلو منه ش
ــر عشر أعشار  ــذّ منه مثقال عش يش

ذرة...۴
ــت که شريک در موجوديت  ــخصی واحدی اس موجود و وجود»، منحصر به حقيقت ش
حقيقی ندارد و در خارج، فرد دومی برای آن در کار نيست، و در صفحه وجود غير از او احدی 

آيا عالم آفريده خداوند اسـت؟! يا اينكه 
خود خداوند به صورت زمين و آسـمان و 
انسـان و جن و فرشـته و سنگ و چوب 
و... پيوسـته در رقص و نمـود و تجلى و 
ظهور اسـت؟ در اين باره به طور كلى دو 

ديدگاه وجود دارد:
1) ديـدگاه فالسـفه و عرفـا: جـز وجود 
خداونـد هيـچ وجودى در كار نيسـت، و 
خداوند متعال هيـچ وجودى خلق نكرده 
است، بلكه جهان هسـتى و وجود ساير 
اشـيا همان وجـود خداوند اسـت كه به 
صورت ها و شكل ها و تعينات مختلف در 
آمده اسـت؛ حتى وجود شيطان هم غير 

وجود خدا نيست.
2) عقيـده مكتب برهـان و وحى: جهان 
هسـتى، غير وجود خداوند متعال است و 
همه اشـيا مخلوق و آفريده او مى باشند 
كه همه آن ها را پس از نيسـتى حقيقى، 
خلق نموده است. بنابر اين مخلوقات، نه 
پديد آمده از ذات خداوندند، و نه مرتبه، 
يا جلـوه، يا اجزا، يا تعينات و اشـكال و 

صورت هاى وجود او.

ــلمين حسن  ــالم و المس حجت االس
ــواده ای  ــال ۱۳۳۸ در خان ــی در س ميالن
ــتان نيشابور متولد شد.  مذهبی در شهرس
ــال آخر دبيرستان به  قبل از انقالب در س
ــوم اهل البيت  ــديد به عل خاطر عالقه ش
ــالم وارد حوزه علميه قم شد.  عليهم الس
پس از طی دوره مقدمات، دوره سطح را 
ــان آيات پايانی، اعتمادی،  از محضر آقاي
ــتهاردی،  ــی، اش ــدرس افغان ــتوده، م س
ــروج  ــی، م ــی اصفهان ــی زاده، کاف حجت
ــيخ و... استفاده نمود  ــريعه، سبط الش الش
ــر آيات عظام  ــارج از محض و در دوره  خ
وحيد خراسانی، بهجت، شيخ هاشم آملی 

و اسماعيل زاده  بهره برد.
ميالنی عالوه بر دروس فقه و اصول 
و کالم، اهتمام جدی و دائمی به تدريس 
و  تدرس و مباحثه کتب عقايد و معارف و 
متون مکتب وحی، و مطالعه و تحقيق در 
قرآن و روايات اهل البيت عليهم السالم 
ــتقيم حضرت آيت اهللا  تحت اشراف مس
بهجت و برخی اساتيد ديگر داشته است.
 حجت االسالم و المسلمين ميالنی 
ــطح و خارج  ــه تدريس س ــم اکنون ب ه
عقايد و معارف و کالم و فلسفه و عرفان 
ــير و سلوک، و تدريس تفسير  و مبانی س
ــوم صدوق،  ــم و توحيد مرح ــرآن کري ق
ــان، و نقد  ــس مباحث فرق و ادي و تدري
ــوزه علميه قم  ــيخيه، در ح ــوف و ش تص

اشتغال دارد. 
ــده ای  وی صاحب آثار متعدد چاپ ش

است که از جمله آنها عبارت است از:
ــا توحيد،  ــر از عرفان، وحدت ي فرات

سراب عرفان و چرا مرا آفريدند؟
ــده نيز  ــی دارای آثار چاپ نش ميالن

می باشد که از جمله آن است:
ــاهللا ال باالوهام  ــی ب ــة اهللا تعال معرف
ــارف االلهيه  ــه المع ــی)، اصول فق (عرب
ــک؟! (در معرفی  ــی)، کدامين تفکي (عرب
ــات توحيد و  ــب تفکيک)، اثب و نقد مکت
ــی)، فالسفه  بطالن وحدت وجود (فارس
ــی)، کفاية  ــا چه می گويند؟! (فارس و عرف
ــة الحکمة و  ــة در نقد مبانی نهاي الحکم
ــی)، شناخت مولوی  بداية الحکمة (فارس

و شمس تبريزی (فارسی)
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ــم وجود به نظر می آيد که  ــود ندارد، و تمام چيزهايی که در عال وج
غير واجب معبود باشد تنها و تنها از ظهورات ذات و تجليات صفات 
ــت که در حقيقت عين ذات او می باشد. بنابر اين هر چيزی که  اوس
ــه در اعيان ممکنات  ــت ک ــا ادراک می کنيم همان وجود حق اس م
ــی ندارد. و اين  ــت و وجود واقع ــد... پس «عالم»، خيال اس می باش
ــت  اس چيزی  آن  بيان 
و  حقيقی  ــان  عارف که 
ــق به آن  ــای محق اولي

معتقدند.۵
ــت  «عل ــای  معن
بودن» و افاضه خداوند 
به اين باز می گردد که 
صورت های  به  او   خود
ــون  گوناگ و  ــف  مختل

درمی آيد.۶ 
ــده  دي ــه  چ آن 
حق  ــان  هم ــود  می ش
ــت. و خلق، وهم و  اس

خيال می باشد. ۷
ــه  ک ــی  هنگام
ــهود  ش را  خداوند  ــا  م
ــان را  ــم خودم می کني
ــم، زيرا  ــهود کرده اي ش
ــی بين آن دو وجود ندارد جز  ــت، هيچ مغايرت ذات ما عين ذات اوس
ــت...؛ و  ــورت در آمده ايم و او بدون صورت اس ــه ما به اين ص اينک
هنگامی که او ما را شهود می کند، ذات خودش را ـ که تعين يافته و 

به صورت ما درآمده و ظهور کرده است ـ مشاهده می کند.۸ 
ــی است که حق را در همه چيز ببيند؛ بلکه عارف او  عارف کس

را عين هر چيز می بيند. ۹ 
ــت که هر معبودی را نموداری بداند که حق  عارف کامل آن اس
ــتيده می شود، و به همين جهت است که همه ايشان آن  در آن پرس
را ”اله“ ناميده اند، گرچه نام آن يا سنگ است و يا درخت، و يا حيوان 

است و يا انسان، و يا ستاره است و يا فرشته. ۱۰ 
ــت می نمايد،  ــت و انکار ب ــلمان که قائل به توحيد اس اگر مس
ــدی که فی الحقيقه بت چيست و مظهر کيست  ــتی و آگاه ش بدانس
ــت، بدانستی که البته دين حق  ــی اس و ظاهر به صورت بت چه کس
ــتی است. بت را هم حق کرده و آفريده است، و هم حق  در بت پرس
گفته که بت پرست باشند... و هم حق است که به صورت بت ظاهر 
ــت... و چون او به صورت بت متجلی و ظاهر گشته است،  ــده اس ش
خوب و نکو بوده است... چون فی الحقيقه غير حق موجود نيست، و 

هر چه هست حق است.۱۱
ــت   ــت چيس ــه ب ــتی ک ــر بدانس ــلمان گ مس
ــت۱۲ ــتی اس ــن در بت پرس ــه دي ــتی ک بدانس

وحدت وجود مطلبی است عالی و راقی، کسی قدرت ادراک آن 
ــگ خداست». من گفتم: «غير از خدا  را ندارد... من نگفتم: «اين س
ــت» [کامال دقت شود!]... وجود باالصالة و حقيقة الوجود  چيزی نيس
ــتی  ــت تبارک و تعالی، و بقيه موجودات هس ــع عوالم... اوس در جمي

ندارند و هست نما هستند.۱۳
ــبحانه با بنده نه چون معيت جسم است با جسم،  معيت حق س
ــت با خاک، چون تحقيق  ــت با يخ، و خش بلکه چون معيت آب اس
ــچ نخواهی يافت، و  ــت کنی غير از آب و خاک هي ــود يخ و خش وج
ــت می خوانی توهمی و  ــت که آنچه تو او را يخ و خش خواهی دانس
ــت، و توهم و اعتبار، عدمِ محض. اينجا بشناس  اعتباری بيش نيس

که حقيقت تو چيست.۱۴
ــراض نمايد و نفی همه  ــد تعين آيد اع ــالک از هر چه در قي س
 کند، و علی الدوام متوجه ذات حق باشد تا... ببيند که همه عالم خود

ــه با وی  ــت و هم اوس
ــمانيات  جس و  قائمند، 
ــکل  بال ــات  روحاني و 
مظاهر اويند و او را در 
به نوعی تجلی  هر جا 

و ظهور است.۱۵
ــالک... توجه به  س
ــود بنمايد تا  ــس خ نف
کم کم تقويت شده به 
وطن مقصود برسد که 
ــی در حين تالوت  حت
ــف  ــرآن بر او منکش ق
ــاری قرآن  ــود که ق ش
ــت جل جالله...  خداس
ــال، در جهان  تمام افع
ذات  به  ــتناد  اس خارج 
و  دارد،  او  ــدس  مق

ــر نمی زند بلکه از خداست... در اين مرحله  می فهمد که فعل از او س
سالک جز خدا را نخواهد شناخت، بلکه خدا خود را می شناسد و بس 

[کامال دقت شود! ]ذات، ذات مقدسِ حضرت خداوند است.۱۶
تمامی محسوسات، هيچ و پوچند. ۱۷

ــکيک اهل تحقيق می توان  تمثيلی که به عنوان تقريب در تش
ــکن های اوست که شکن ها مظاهر آبند و جز آب  گفت آب دريا و ش

نيستند، و تفاوت در عظم و صغر امواج است نه در اصل ماء.۱۸
ــمای حقند، هر چند  ــم از اس هر يک از ممکنات، مظهر يک اس
ــت ولی حقيقت اين است که  ــنيدن اين سخن دشوار اس گفتن و ش

» است.۱۹ شيطان هم مظهر اسم «يا مضلّ
صمد تويی که جز تو پری نيست، و تو همه ای که صمدی.۲۰

ــاس  ــاله «نور علی نور، در ذکر و ذاکر و مذکور» براس بلکه رس
ــکر رازقش اندر سجود! و همه  ــيطان را به ش عقيده وحدت وجود ش

سـالك...  اللبـاب:  لـب  رسـاله 
توجـه به نفـس خـود بنمايد تا 
كم كـم تقويت شـده بـه وطن 
مقصود برسـد كـه حتى در حين 
تالوت قرآن بر او منكشـف شود 
كه قـارى قرآن خداسـت. تمام 
افعال، در جهان خارج استناد به 
ذات مقـدس او دارد، و مى فهمد 
كه فعل از او سر نمى زند بلكه از 
خداست... در اين مرحله سالك 
جز خدا را نخواهد شناخت، بلكه 
خـدا خـود را مى شناسـد و بس 
[كامال دقـت شـود! ]ذات، ذات 

مقدِس حضرت خداوند است!

و به همين خاطر اسـت كه عرفا 
مى گويند:

وقتـى موسـى عليـه السـالم از 
برگشـت  طـور  كـوه  مناجـات 
و ديـد مـردم گوسـاله پرسـت 
شـدند به برادرش هارون عتاب 
كـرد و عتابـش هـم به هـارون 
بديـن جهـت بـود كـه تـو چرا 
گوساله پرستى را انكار كردى و 
نفهميدى گوساله پرستى چيزى 
غير از خدا پرستى نيست؛ چون 
عـارف خـدا را عين هـر چيزى 

مى داند.
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ــور و همه وجد و همه مجد و همه  ــق و همه ش ــن و همه عش حس
ــه نطق و همه ذکر و همه ذوق  ــوق و هم نور و همه علم و همه ش

دانسته، می نويسد:
ــت که در همه ساری است...  بقای موجودات به هويت الهيه اس
ــعور و ديگر  ــت، عين حيات و علم و ش لذا هر جا که اين هويت اس
اسماء جمالی و جاللی است... پس اين هويت ساريه که به نام وجود 

مساوق حق است، عين ذکر است و خود ذاکر و مذکور است...
ــی و دانی  ــت در عال ــک نور اس ــو ي چ
ــی  دان ــور  ن ــن  اي را  ــه  جمل ــذای  غ
ــمن و دوست بر اين خوان کرم از دش
ــت ــت اوس ــرزوق رزق رحم ــه م هم
ــه آدم  ــيطان و چ ــفره چه ش ــن س ازي
ــم ــا ه ــد ب ــذا گيرن ــق غ ــه اذن ح ب
ــت  ــی نـور وجود اس ــو رزق هر يک چ
ــت ــجود اس ــکر رازقش اندر س ــه ش ب
ــن و همه عشـق و همه شور همه حس
ــد و همه نور ــه وجــد و همه مج هم
ــوق همه حی و همه علم و همـــه ش
ــه ذکر و همه ذوق  همه نطـق و همـ

ــرايت ذکر در جميع عبد آگاهی يافتی بر آن باش  و چون به س
ــرت ذاکر که خودت ذکر و ذاکر و  ــی، و به ذک که يکپارچه ذکر باش
ــخصيه حقه حقيقيه اين  ــور خودی... و به تعبير ديگر وحدت ش مذک
ــيط الحقيقة کل االشياء... کدام  ــت، و به عبارت ديگر بس وجود اس

ذره ای را با او بينونت شیء از شی ء يعنی بينونت عزلی است.۲۱
خاطر  همين  به  و 

است که می گويند:
عليه  موسی  وقتی 
السالم از مناجات کوه 
ــت و ديد  ــور برگش ط
پرست  ــاله  گوس مردم 
ــرادرش  ب ــه  ب ــدند  ش
ــاب کرد و  ــارون عت ه
ــش هم به هارون  عتاب
ــود که  ــن جهت ب بدي
پرستی  گوساله  چرا  تو 
و  ــردی  ک ــکار  ان را 
ــاله  گوس ــدی  نفهمي
ــتی چيزی غير از  پرس
ــت؛  نيس ــتی  پرس خدا 
چون عارف خدا را عين 

هر چيزی می داند.
و چنان که می گويند:

فکان موسی أعلم باالمر من هارون النّه علم ما عبده أصحاب 

ــاه کما قال تعالی:  اهللا قد قضی أال يعبدوا إال إي ــأن ــل لعلمه ب جالع
«وقَضی ربک أال تَعبدوا إال إياه» و ما حکم اهللا بشیء إال وقع، فکان 
 تْب موسی أخاه هارون لما وقع االمر فی إنکاره و عدم اتّساعه، فإنع

العارف من يری الحق فی کلّ شیء بل يراه عين کلّ شیء.
و در شرح عبارت فوق می گويند:

ــرادرش هارون را از اين جهت بود که  ــی ب بنابر اين عتاب موس
ــاع  ــی اتّس ــارون انکار عبادت عجل می نمود و قلب او چون موس ه
ــت، چه اينکه عارف حق را در هر چيز می بيند بلکه او را عين  نداش

هر چيز می بيند. ۲۲
خالصه مدعای وحدت وجوديان اين است که:

ــرـ  که نام آنها را  ــود واجب الوجود با چيزهای ديگ ــاوت وج تف
تجليات و ظهورات خداـ  می گذارند مانند تفاوت "اجزای يک شی ء با 
کل" آن و مانند نسبت بين کل دريا با تک تک امواج آن است. بنابر 
اين حقيقت وجود خالق ـ تبارک و تعالی ـ چيزی جز وجود مجموع 

اشيا و صفات و خصوصيات آن ها نيست.

نقد و اشكال
ــت  ذات خداوند متعال اصال دارای اجزا نبوده، و فراتر از آن اس
ــا و صفات و خصوصيات مخلوقات خود ـ که دارای  که به ويژگی ه
اجزاء و قابل زياده و نقصان می باشند ـ وصف گردد. تقسيم صحيح 

گفته  ــه  ک ــت  اس اين 
شود:

موجود، بر دو قسم 
است:

مخلوق  موجود   .۱
ــه دارای  ــادث، ک و ح
ــف  مختل ــزای  اج

می باشد.
۲. موجود فراتر از 
ــزء و کل و  ــتنِ ج داش
ــدار و عدد. در مورد  مق
ــم دوم ـ که همان  قس
ــد  ــدس خداون اق ذات 
ــور جزء و  ــتـ  تص اس
ــت  نادرس ــال  کام کل 
ــت، زيرا او ـ جل و  اس
ــت  عال ـ موجودی اس
ــتنِ زمان  فراتر از داش
و  ــکل  ش و  ــکان  م و 
صورت و مقدار و اجزا. 
ــارک و  ــود او ـ تب وج
ــاير  تعالی ـ با وجود س

ــته، و تصور معنای جزء و  ــيا که مخلوقات اويند تباين ذاتی داش اش
کل و احاطه وجودی و داخل يا خارج بودن اشيا از ذات او از اساس 

السـالم  عليـه  جـواد  امـام 
مى فرمايند:

هر چيـزى جـز خداونـد يگانه، 
قسمت  پذير است. خداوند يكتا 
واحدى اسـت؛ نه در تصّور قابل 
انقسـام اسـت و نه جـزء بردار 
و نـه در وهـم به كمـى و زيادت 
وصف شـود. [چرا كه] هر چيزى 
كه پذيراى قسمت و جزء باشد، 
يـا در تصـّور كمـى و زيـادى را 
بپذيـرد، مخلوق اسـت و داللت 

دارد كه او را خالقى مى  باشد.

امام كاظم عليه السالم:
اوست خداوند غير قابل شناخت 
آگاه شـنواى بيناى يكتاى يگانه 
بى ماننـدى كـه هيـچ چيـز از او 
صـادر نشـده، و او خـود نيـز از 
هيـچ  و  نيامـده،  پديـد  چيـزى 
چيزى مانند او نيسـت. آفريننده 
اشـيا، و خالـق اجسـام، و پديد 
آورنده صور است. اگر چنان بود 
كه ايشـان مى پندارنـد، خالق و 
مخلوق و آفريننده و آفريده شده 
تفاوتى نداشـتند، در حالى كه او 
آفريننـده و خالـق اسـت. فرق 
اسـت بين او و اجسام و صورى 
كه او آن ها را آفريده است، زيرا 
هيچ چيزى مانند او نيسـت، و او 

نيز مانند هيچ چيزى نمى باشد. 
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ــت. درون بودن يا بيرون بودن از ويژگی های (ملکه و  ــت اس نادرس
ــکل و  ــت که مخلوق و عددی و دارای اجزا و ش عدم) موجودی اس
صورت باشد، و توصيف ذات خداوند متعال به احاطه وجودی و جزء 

و کل و درون و برون داشتن صحيح نيست.
ــه: هر چيزی به تنهايی  ــفه و عرفان بر اين پندارند ک اهل فلس
ــدی  ح ــه  ب ــدود  مح
اشيا  مجموعه  و  است، 
و  ــدود  نامح ــور  ط به 
نامتناهی وجود خداوند 
ــد.  ــکيل می دهن را تش
ــه  ــن انديش ــخ اي پاس
ــت  اس اين  ــت  نادرس
ــه "تناهی  که: وصف ب
ــی"، مانند  و عدم تناه
 ملکه و عدم" خاصيت"
و  ــزء  ج دارای  ــی ء  ش
کل و مقدار، و ويژگی 
قابليت  دارای   ــود موج
ــت،  زياده و نقصان اس
و خداوند متعال مباين 
با چنين موجودی بوده، 
ــل اتصاف به  ــا قاب ذات
ــی و عدم تناهی"  "تناه
ــی  تناه ــد.  نمی باش
هيچ  ــی  تناه ــدم  ع و 
معنايی غير از کوچکی 
ــری  ــی و کمت و بزرگ
ـ  ــدارد.  ن ــتری  بيش و 
ــل زياده و نقصان  ــه ذاتا مقداری و قاب ــته از اينکه حقيقتی ک گذش
ــدود خواهد بود، و  ــود باز هم مح ــت، در هر حدی که موجود ش اس
ــود نامتناهی ای که  ــود. (البته اعتقاد به موج هرگز نامتناهی نمی ش
ــته، ذاتا قابل زياده و نقصان نباشد، و هم همه  هم "جزء و کل" نداش

چيزها ـ کل االشياء ـ باشد به خودی خود متناقض است). 
امير المؤمنين عليه السالم می فرمايند:

ــب مختلف و حدود، او را  ــت که جوان بزرگی او به  گونه ای نيس
ــمی بزرگ  ــند که در آن صورت او را جس ــانده باش به هر طرف کش
ــدود او را به نهايت  ــت که ح ــت او چنان نيس ــد، و عظم گردانيده ان
رسانيده باشند که در آن صورت او را کالبد و جسدی بزرگ گردانيده؛ 
ــلطنت و  ــأن و مقام و رتبت و عظمت او در س بلکه بزرگی او در ش

قدرت است.۲۳
امام جواد عليه السالم می فرمايند:

ــت. خداوند يکتا  ــمت  پذير اس هر چيزی جز خداوند يگانه، قس
ــت؛ نه در تصور قابل انقسام است و نه جزء بردار و نه در  واحدی اس

ــود. [چرا که] هر چيزی که پذيرای  وهم به کمی و زيادت وصف ش
ــد، يا در تصور کمی و زيادی را بپذيرد، مخلوق  ــمت و جزء باش قس

است و داللت دارد که او را خالقی می  باشد.۲۴
 امير المؤمنين عليه السالم می فرمايد:

او آن است که در ذاتش اجزاى گوناگون وجود ندارد، و کمالش 
تجزيه عددى و شمارشى نمى پذيرد. ۲۵ 

و هر کس داراى اجزايش بداند او را نشناخته است. ۲۶ 
ــته، و هر کس  و هر کس او را داراى اجزا بداند موصوفش دانس

او را وصف کند نسبت به او الحاد ورزيده است. ۲۷ 
جزء داشتن و قسمت پذيرفتن را به ذات او راه نيست. ۲۸ 

امام رضا عليه  السالم:
ــه بر او جريان يابد آنچه خودش آن را جارى نموده، يا به  چگون

او باز گردد آنچه که او آن را آفريده است؟!۲۹ 
ــود، و هر چه در  ــد در خالقش پيدا نمى ش هر چه در مخلوق باش
ــت...، و گر نه وجود او  ــد در آفريننده اش ممتنع اس خلق ممکن باش

داراى اجزاى متفاوت مى شد. ۳۰ 
امام صادق عليه  السالم:

ــد - تبارک و تعالى - جدا از خلقش، و خلقش جدا  همانا خداون
ــى ء بر آن توان نهاد مخلوق  ــند، و هر چيزى که نام ش از او مى باش
است مگر خداوند عز و جل، و خداوند آفريننده همه چيز است، بس 

واالست آنکه هيچ چيز مانند او نيست. ۳۱ 
امام کاظم عليه  السالم:

ــيا حادث و مخلوقند، فراتر  ــت، و جز او همه اش تنها او ازلى اس
ــا؛ فراترى  ــات و همانندى با آن ه ــتن صفات مخلوق ــت از داش اس

بزرگى.۳۲ 
عليه  ــم  کاظ امام 

السالم:
ــد  خداون ــت  اوس
غير قابل شناخت آگاه 
ــنواى بيناى يکتاى  ش
که  بى مانندى  ــه  يگان
ــز از او صادر  ــچ چي هي
ــود نيز  ــده، و او خ نش
ــزى پديد نيامده،  از چي
ــچ چيزى مانند او  و هي
ــت. آفريننده اشيا،  نيس
و خالق اجسام، و پديد 
اگر  است.  صور  آورنده 
ــان  ــان بود که ايش چن
و  ــق  خال ــد،  مى پندارن
ــوق و آفريننده و  مخل
ــده تفاوتى  ــده ش آفري
ــتند، در حالى که  نداش

امام رضا عليه  السالم:
جـز خداوند متعـال، همه اشـيا 
فعل و خلق و آفريده او هستند... 
و همـه آن هـا حـادث و تحـت 
آن  را  آن هـا  مى باشـند،  تدبيـر 
كسـى كه هيچ هماننـدى ندارد 
ايجـاد فرموده اسـت تـا راهنما 
و هدايتـى باشـد براى كسـانى 
كـه تعقـل و انديشـه مى كننـد. 
پـس هر كـس گمـان كنـد كه 
اشـيا ازلى انـد خداونـد را قديم 
مسيحيان  است...  ندانسته  يكتا 
درباره عيسـى مى گويند كه روح 
او جـزء خداسـت و بـه وجود او 
باز مى گـردد، مجوسـيان نيز بر 
آننـد كه آتـش و خورشـيد جزء 
خداوندند و بـه او باز مى گردند. 
واالتر است پروردگار ما از اينكه 

متجزى يا دگرگون باشد. 

 اگـر رابطه "خـدا و خلق" مانند 
رابطـه "جزء و كل" باشـد الزم 
مى آيـد كه خداونـد داراى زمان 
و مـكان و حركـت و سـكون و 
دگرگونى و جسـميت و... باشد؛ 
و چنيـن اعتقـادى، بـا احـكام 
ضـرورى و بديهـى عقل و وحى 
مخالف است. گاهى اهل فلسفه 
و عرفـان در ايـن مـورد، ظاهِر 
عبـارت را تغيير داده، مى گويند: 
خصوصيـاِت  و  صفـات  تمامـى 
كائنـات به نحو اعلـى و اتم (به 
گونه اى برتر و كامل تر)، در ذات 

خداوند وجود دارد!
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او آفريننده و خالق است. فرق است بين او و اجسام و صورى که او 
ــت، زيرا هيچ چيزى مانند او نيست، و او نيز مانند  آن ها را آفريده اس

هيچ چيزى نمى باشد. ۳۳ 
امام رضا عليه  السالم:

جز خداوند متعال، همه اشيا فعل و خلق و آفريده او هستند... و 
همه آن ها حادث و تحت تدبير مى باشند، آن ها را آن کسى که هيچ 
ــد براى  ــت تا راهنما و هدايتى باش همانندى ندارد ايجاد فرموده اس
ــر کس گمان کند که  ــه مى کنند. پس ه ــانى که تعقل و انديش کس
ــته است... مسيحيان درباره  ــيا ازلى اند خداوند را قديم يکتا ندانس اش
ــى مى گويند که روح او جزء خداست و به وجود او باز مى گردد،  عيس
ــيد جزء خداوندند و به او باز  ــيان نيز بر آنند که آتش و خورش مجوس
مى گردند. واالتر است پروردگار ما از اينکه متجزى يا دگرگون باشد. 
ــت که داراى  ــا تنها چيزى داراى ذات ناهمگون يا همگون اس همان
ــت.  ــد، زيرا هر موجود داراى جزئى، قابل تصور و توهم اس جزء باش
ــى و زيادى، مخلوق بوده و داللت مى کند بر اينکه خالقى آن را  کم

پديد آورده است... ۳۴ 
ــد الزم  ــر رابطه "خدا و خلق" مانند رابطه "جزء و کل" باش ۲) اگ
می آيد که خداوند دارای زمان و مکان و حرکت و سکون و دگرگونی 
ــد؛ و چنين اعتقادی، با احکام ضروری و بديهی  و جسميت و... باش
عقل و وحی مخالف است. گاهی اهل فلسفه و عرفان در اين مورد، 
 ــر داده، می گويند: تمامی صفات و خصوصيات ــرِ عبارت را تغيي ظاه
ــر و کامل تر)، در ذات  ــم (به گونه ای برت ــات به نحو اعلی و ات کائن

خداوند وجود دارد.
ــخن اين است که همه  ــت منظور آنان از اين س بايد توجه داش
اشيا دارای محدوديت می باشند ولی چون خداوند موجودی نامتناهی 
ــت، وجود او عينِ همين اشيا و اجزا و صفات و خصوصيات آن ها  اس
ــدود و متناهی. بنابر  ــور نامتناهی نه به طور مح ــد اما به ط می باش
ــن است با اين تغيير عبارت مشکل حل نمی شود و باز هم  اين روش
ــان الزم می آيد وجود خداوند دارای بی نهايت  ــاس عقيده ايش براس
ــکان و دگرگونی بوده و  ــد که دارای زمان و م ــزای مقداری باش اج
ــت که اهل عرفان  ــی درمی آيند. از همين جاس ــر لحظه به صورت ه

می گويند:
ــه تو داری ــی زارم از آن کهنه خدايی ک ب
ــتی ــدای دگر اس ــرا تازه خ ــر لحظه م ه

ــا ي
ــار برآمد. ــت عي ــکلی ب ــر لحظه به ش ه

در حالی که امام صادق عليه السالم می فرمايند:
ــه چه دليلی يکی از آن دو  ــد، ب اگر خداوند به صورت خلق باش

خالق و آفريننده ديگری خواهد بود؟! ۳۵ 
ــفه و عرفان در مقابل اشکال به  ــی بگويد: آيا اهل فلس اگر کس
ــخی می دهند؟  ــنی (لزوم دارای اجزا بودن خداوند) چه پاس اين روش
ــرع معنای ترکيب را عوض  ــان بر خالف عقل و ش می گوييم: ايش
ــت که وجود چيزی محدود  کرده و می گويند معنای ترکيب اين اس

ــد، بنابر اين در  ــب از وجود و عدم! ـ باش ــه عبارت ديگر مرک ـ و ب
ــکالی ندارد که وجود خدا مرکب از بی نهايت اجزای  نظر ايشان اش

مقداری و گوناگون باشد!
"نهاية الحکمة " مى نويسد :

ــت که غير  ــاطت و ترکيب در وجود اس اين معنی... نوعی از بس
ــی يا وهمی  ــزای خارجی يا عقل ــب از جهت اج ــاطت و ترکي از بس
ــه باالترين مراتب نزديک تر  ــد... هر چه مرتبه باالتر رود و ب مى باش
ــيع تر مى گردد ، تا  ــود ، و وجودش وس ــود ، حدودش کمتر مى ش ش
ــت بر همه  ــتمل اس ــد ، که آن مش ــه به باالترين مراتب برس اينک

کماالت وجودی، بدون هر گونه حد و نهايتی . ۳۶ 
البته عقيده ”وحدت وجود“ در اصل از عقايد هندوان و يونانيان 
ــت که البته  ــده اس ــم و منکران وجود آفريدگار متعال گرفته ش قدي

در افکار و انديشه های 
ــه هيچ  ــراد ب ــن اف اي
عنوان اعتقاد به خلقت 
جايگاهی  ــش  آفرين و 
ــذا  ل ــت.  اس ــته  نداش
ــان در واقع اصال  ايش
ــقِ اين  ــکلِ تطبي مش
ــتی  عقيده بر يکتاپرس
را نداشته اند، ولی آنان 
متمسک  طرفی  از  که 
ــد اهل  ــل عقاي به ذي
اديان بوده و از طرفی 
ــی و أصول  ديگر مبان
افکار فلسفی و عرفانی 
مجبورند  و  پذيرفته  را 
عقيده وحدت وجود را 
ــتان  بر عقيده خداپرس
هيچ  ــد،  کنن ــق  تطبي

ــی که ما به تک  ــد که مثال بگويند: ”هنگام ــی جز اين نيافته ان راه
ــدد می بينيم، ولی دريا  ــگاه کنيم، آن ها را متع ــک موج های دريا ن ت
ــور وقتی هم که به هر يک  ــت، همين ط در حقيقت يکی بيش نيس
ــزای وجود به تنهايی نگاه کنيم آن ها را محدود و متعدد و غيرِ  از اج
ــرف نظر از اين محدوديت ها يک موجود  ــم می پنداريم، ولی با ص ه
بيش تر در کار نيست، و آن همان ذات خداوند است که هر لحظه به 
ــکلی در می آيد و مانند دريايی متالطم و مواج پيوسته به صورت  ش
امواج مختلف و گوناگون در تجلی و ظهور است“.و از آن جا که اين 
ــته در پرده الفاظ و اشعار گوناگون، و مثال ها و تعبيرات  عقيده پيوس
ــه تناقض و تباين آن با  ــود برخی افراد ب ــته و ارائه می ش فريبا آراس
بديهيات عقلی و نقلی متوجه نشده، و به سوی آن کشانده می شوند.
ــوره مبارک توحيد، بر خالف انديشه وحدت وجوديان، نه  ۳. س
ــود" و "يکی بودن خالق و  ــی بر اثبات عقيده "وحدت وج تنها داللت

اگر كسى بگويد: آيا اهل فلسفه 
و عرفان در مقابل اشكال به اين 
روشـنى (لزوم داراى اجزا بودن 
خداوند) چه پاسـخى مى دهند؟ 
مى گوييم: ايشان بر خالف عقل 
و شـرع معناى تركيب را عوض 
كـرده و مى گويند معناى تركيب 
ايـن اسـت كـه وجـود چيـزى 
محـدود ـ و بـه عبـارت ديگـر 
مركب از وجود و عدم! ـ باشـد، 
بنابر اين در نظر ايشان اشكالى 
نـدارد كه وجـود خـدا مركب از 
بـى نهايـت اجـزاى مقـدارى و 

گوناگون باشد!
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ــن ترين دليل بر بطالن اعتقاد به  ــوره روش خلق" ندارد، بلکه اين س
"وحدت وجود"، و بهترين بيان برای اثبات "تباين ذاتی خالق و خلق" 

می باشد.
 امام حسين عليه السالم می فرمايند:

خود خداوند سبحانه  صمد را تفسير فرموده و گفته است: «اهللاُّ 
وًا  فُ ن لَه کُ مد»، و آن را بيان نموده که: «لَم يلد. ولَم يولَد. ولَم يکُ الصَّ
ــظ يا لطيفی از او پديد نيامده  » «لَم يلد»، يعنی: هيچ چيز غلي ــد أَح
ــت از اينکه چيزی غليظ يا لطيف از او خارج گردد.  ــت، فراتر اس اس
ــت...  ــته اس «ولَم يولَد»، يعنی: او از چيزی تولد نيافته و خارج نگش
ــت و نه در  ــت که نه از چيزی اس هرگز، بلکه او خداوند صمدی اس
ــز و آفريننده آن ها  ــزی؛ او ابداع کننده همه چي ــزی، و نه بر چي چي

است، و همه اشيا را به قدرت خود ايجاد فرموده است.
عليه  ــا  رض ــام  ام
ــن قره  ــه اب ــالم ب الس

مسيحی می فرمايند:
چه  مسيح  باره  در 
عقيده ای داری؟ گفت: 
ــن، او را از  ــوالی م م
فرمودند:  می دانم.  خدا 
ــورت از کلمه "از"  منظ
چيست؟ زيرا "از" چهار 
پنجمی  که  دارد  معنی 
ــت. آيا  برای آن ها نيس
ــورت از کلمه "از"  منظ
از  "جزء  ــای  معن مانند 
کل" است که در نتيجه 
خداوند دارای اجزا باشد؟! يا مانند "سرکه از شراب" است که الزم آيد 
ــد؟! يا مانند "فرزند از پدر" است،  خداوند دارای تغير و دگرگونی باش
که از راه مناکحت باشد؟! يا مانند "صنعت و فعل" از صانع و فاعل را 
ــد؟ يا وجه پنجمی داری  می گويی که بر گونه "خالق و مخلوق" باش

که به ما نشان دهی؟! پس در جواب فرو ماند.۳۷
ــفه و عرفا خيال می کنند که صمد به معنای اين است که  فالس
ــت، در حالی که صمد به معنای اين است که  خداوند متعال توپر اس
ــخن از توپر بودن يا  ــت که س خداوند متعال جوف ندارد و تودار نيس
ــد. و در  ــته باش ــی (متناهی يا نامتناهی) بودن آن معنايی داش توخال
مورد خداوند متعال به اين معنا است که خداوند متعال جسم و دارای 

امتداد وجود نيست، و بر خالف تمامی مخلوقات خود می باشد.
بنابراين سوره توحيد دليلی روشن و بيانی زيبا و ساده و روان و 
گويا بر تباين ذاتی خالق و مخلوق است، نه دليل بر اثبات وحدت و 
عينيت مصداقی، و مانند «جزء و کل» يا «موج و دريا» بودن آن دو!
ــال، چيزهايی اند که او تبارک و تعالی  ــات خداوند متع ۴. مخلوق
ــت. نه اينکه ـ  ــابقه وجودی آن ها آفريده اس همه آن ها را بدون س
العياذ باّهللا  ـ ذات خود را در معرض تجزيه و تجلی و ظهور و... قرار 

ــد، و چنانچه  ــتی خود را به نمايش در آورده باش داده و وجود و هس
ــبت وجود اشيا با خالق متعال، مانند نسبت "جزء و کل" و "عام و  نس
ــوده، و در حقيقت ذات خود دو موجود مبائن (يکی خالق  جزئيات" ب
ــند، در واقع همه  ــی ء") نباش ازلی و ديگری مخلوق حادث "ال من ش
اصول و فروع دين پوچ و بی معنی انگاشته شده، و تکليف و عبادت 
ــی نخواهد ماند. اگر  ــت و دوزخ و... را معناي ــزا و پاداش و بهش و ج
ــا صورت و جلوه  ــود خداوند يا جزء او ي ــود مخلوقات، عين وج وج

هستی او باشند، جا دارد سؤال شود:
آيا معنای آفرينش و خلقت، امری موهوم و خيالی است؟!

ــا خداوند اجزای وجود خودش را مورد تکليف قرار داده، و امر  آي
و نهی می فرمايد؟!

ــتادن تمامی پيامبران و کتاب های آسمانی لغو و بيهوده  آيا فرس
بوده، و خداوند متعال آنها را بر خود نازل نموده است؟!

ــرد و از  ــت می ب ــودش را به بهش ــل و عال، خ ــد ج ــا خداون آي
نعمت هايش بهره ور می سازد؟!

ــا آفريدگار متعال، خودش را به دوزخ می برد و در آتش انتقام  آي
خويش می سوزاند؟!

ــيطانی که به خداوند کفر ورزيده، و بندگان را به گمراهی  آيا ش
می کشاند، يکی از صورت های وجود همان خداوندی است که خود 

او، او را لعنت فرموده، و عذاب خواهد کرد؟!۳۸
آيا مؤمنانی که به وجود خداوند ازلی و ابدی ايمان دارند و خود 
ــد و او را عبادت می کنند، با ملحدانی که جهان  ــده او می دانن را آفري
ــدی و متجلی به جلوه های گوناگون می دانند،  را موجودی ازلی و اب
ــل ايمان بر ضاللت، و اهل کفر بر  ــتند؟! يا اينکه حتی اه يکی هس

هدايتند؟!۳۹
آيا معبود حقيقی مخلوقات، وجود خود آن ها می باشد؟! که رساله 

"لقاء اّهللا " مى نويسد:
خداوند از جهت تعين خود به صورت بنده اى که شأنى از شؤون 
ــود خود معبود  ــت، و از جهت اطالق وج ــد عابد اس ذاتى او مى باش
ــاله "لقاء اّهللا " حسن زاده، حسن  ــد. "(هشت رساله عربى"، رس مى باش

۹۳. به نقل از صائن الدين على ترکه اصفهانى.) 
و ابن عربى در فص ابراهيمى از کتاب فصوص الحکم مى گويد: 
فيحمدنى و أحمده، ويعبدنى وأعبده: او مرا حمد مى کند و من او را، 

و او مرا عبادت مى کند و من او را.
ــال بى خودى، ذات  ــى مى گويد: من زمانى در ح ــز ابن عرب و ني
خويش را در نور فراگير و تجلى اعظم مشاهده مى کردم... آن را در 
پيشگاه نور در حال رکوع و سجود مى ديدم، در حالى که مى دانستم 
ــتم... و از آن تعجب مى کردم  ــجود کننده هس من همان رکوع و س
ــت و نه من!! "(فتوحات مکيه"،  ــتم که آن نه غير من اس و مى دانس

(.۳۲۵ / ۱
ــد: و  ــاله "نور على نور، در ذکر و ذاکر و مذکور" مى نويس و رس
ــى بر آن باش که  ــر در جميع عبد آگاهى يافت ــرايت ذک چون به س
يکپارچه ذکر باشى، و به ذکرت ذاکر که خودت ذکر و ذاکر و مذکور 

سـوره مبارك توحيـد، بر خالف 
انديشـه وحـدت وجوديـان، نه 
تنهـا داللتـى بـر اثبـات عقيده 
"وحـدت وجود" و "يكـى بودن 
خالـق و خلق" نـدارد، بلكه اين 
بـر  دليـل  روشـن ترين  سـوره 
بطالن اعتقاد به "وحدت وجود"، 
و بهتريـن بيـان بـراى اثبـات 
"تبايـن ذاتـى خالـق و خلـق" 

مى باشد.
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خودى. "نور على نور"۸۴ .
و آيا...

امام صادق عليه السالم می فرمايند:
ــان کرده اند...  ــر انداخته،... و گم ــت س ــن را پش راه و روش دي
ــت و دوزخی  ــت... و بهش ــر اين جهان در صورت مخلوقات اس مدب
ــان از قالبی به قالب  ــته اند که معبودش ــت... چنان پنداش در کار نيس
ــت، به  ــکل و صورت مخلوق اس ــر درمی آيد... اگر خالق در ش ديگ
ــی از آن دو خالق ديگری  ــتدالل کرد که يک چه دليلی می توان اس
است؟!... گاهی ايشان را چون نصرانيان می يابی و ديگرگاه از دهری 

 مسلکان. ۴۰
۵. چنانچه نسبت وجود خداوند با مخلوقات به گونه ای باشد که 
از فرضِ عدم و از بين رفتن آن ها، انعدام و نيستی وجود خداوند الزم 
ــد، الزم  آيد، و با وجود آن ها وجود خالق متعال متعين و متحقق باش
می آيد خداوند تعالی در وجود و بقای خويش نيازمند به مخلوقات و 
ــد، و بطالن اين عقيده نيازی به توضيح ندارد.  آفريده های خود باش

خداوند متعال می فرمايد:
۴۱.« يزٍ لْقٍ جديد. وما ذلک علی اهللاِّ بِعزِ م ويأْت بِخَ أْ يذهبکُ «إِن يشَ

۴۲.«ون ن فَيکُ ولَ لَه کُ يئًا أَن يقُ «إِنَّما أَمره إِذا أَراد شَ
۴۳.«ونر کَّ لُق أَفَال تَذَ من ال يخْ لُق کَ «أَفَمن يخْ

ــادق عليه  امام ص
السالم می فرمايند:

ــه  ک ــی  هنگام
بر  السالم  عليه  موسی 
کوه طور باال رفت و با 
پروردگار خود به سخن 
پرداخت، عرضه داشت: 
خود  خزائن  پروردگارا، 
ــان.  ــن بنماي ــه م را ب
ای  ــود:  فرم ــد  خداون
خزائن  همانا  ــی،  موس
ــت که هر  من اين اس
ــه را بخواهم همين  چ
ــاش"،  ــم: "ب ــه بگوي ک

می باشد. ۴۴
۶. مرزداران حريم 
بزرگان  و  وحی  مکتب 
دين، پيوسته به بطالن 
ــدت وجود  ــده وح عقي
تصريح داشته، و در اين 
نوشته اند،  کتاب ها  باره 
و تمامی عالمان بزرگ 
ــد با دين و  که در پيون
ــريح و تبيين عقيده  فقه اکبر و اصغرند، و لو اينکه در مقامی به تش

ــوی و اظهار  ــا هر گاه در مقام فت ــند، ام ــدت وجود پرداخته باش وح
ــد متفقا  ــر برآمده ان نظ
ــه "مخلوقيت حقيقی  ب
ماسوی اّهللا "، و بطالن 
ــت  "عيني ــه  ب ــاد  اعتق
ــودن وجود  ــی  ب و يک
ــق و خلق" تصريح  خال
ــن،  بنابراي ــد.  کرده ان
ــال  خي ــه  ک ــانی  کس
می کنند عقيده "وحدت 
ــگفت  وجود" معجزه ش
ــگفتی فزای فکر و  و ش
ــت، و فهم  انديشه اس
ــا اختصاص به  آن تنه
ــه آن  ــانی دارد ک کس
ــد  باي ــد،  پذيرفته ان را 
متوجه باشند که به چه 

ــبت نفهمی و جهالت می دهند. و چسان عقيده ای را که  کسانی نس
ــان هند و يونان باستان است  از فرآورده های افکار باطل خود انديش
ــواهدی از متشابهات  ــت ش گرفته، و با هزاران توجيه و تأويل نادرس
ــتاره های آسمان می آويزند! اگر اين  دينی بر آن اقامه نموده و به س
ــت، از کجا می توان دانست آنان  عقيده تا اين حد غير قابل فهم اس
که آن را پذيرفته اند از نفهميدن آن نبوده است؟!! گويا شرط فهميدن 
ــت که هر کس آن را بپذيرد حتما آن را  اين عقيده پذيرفتن آن اس
فهميده است!! و هر کس زير بار آن نرود حتما آن را نفهميده است!!
ــخنان وحدت وجوديان همه می بينند که  با کمترين تأمل در س
ــت، ولی از آنجا که احدی گمان  ــيار ساده اس فهم مدعای آنان بس
ــود که وجود همه  ــد منکر امور بديهی ش ــی تا اين ح نمی کند کس
ــوس را وهم و خيال دانسته، ذات  ــيای حادث و مخلوق و محس اش
ــته، و عبادت هر بتی  خداوند را متغير به صورت های گوناگون انگاش
ــار تأثير تبليغات و تلقينات پی  ــمارد، برخی دچ را عبادت خداوند بش
ــده، و خيال می کنند واقعا گرهی در  ــفه و عرفان ش در پی اهل فلس
ــت، که جز با فرار از  ــلک خالف عقل و دين نهفته اس فهم اين مس
ــايخ عرفان، و  ــدن در مقابل پيران و مش ــليم ش عقل و برهان و تس
پناه بردن به انزوای چله نشينی های وهم انگيز ايشان، بدان نمی توان 
رسيد؛ ولی با تأمل و مراجعه بيشتر روشن می شود واقعا کسانی پيدا 
ــدنی دانسته، و بر خالف حکم بديهی  ــده اند که اين ناشدنی را ش ش
عقل و وحی، وجود "خالق و مخلوق" را مانند "دريا و امواج" آن يکی 
ــيا با خالق خويش را وهم و خيال، و يا کثرت  ــمرده، و غيريت اش ش
ــته، و حقيقت وجود "خالق و خلق" را  ــت مرتبه و ظهور انگاش از جه

عينا يکی دانسته اند!
ــت  ــکار اس ۷. بطالن اعتقاد به وحدت وجود آن قدر واضح و آش
که حتی خود اهل عرفان بارها مجبور شده اند به بطالن آن اعتراف 

چنانچـه نسـبت وجود اشـيا با 
خالق متعال، مانند نسـبت "جزء 
و كل" و "عـام و جزئيات" بوده، 
و در حقيقِت ذات خود دو موجود 
مبائن (يكى خالق ازلى و ديگرى 
مخلـوق حادث "ال من شـى ء") 
نباشـند، در واقـع همـه اصـول 
و فـروع ديـن پـوچ و بى معنـى 
انگاشته شده، و تكليف و عبادت 
و جزا و پاداش و بهشت و دوزخ 

و... را معنايى نخواهد ماند.

السـالم  عليـه  حسـين  امـام   
مى فرمايند:

خـوِد خداوند سـبحانه  صمد را 
تفسـير فرمـوده و گفته اسـت: 
َمُد»، و آن را بيان نموده  «اهللاُّ الصَّ
كـه: «لَْم يَلِْد. َولَْم ُيولَْد. َولَْم يَُكْن 
لَُه ُكُفـواً أََحٌد» «لَـْم يَلِْد»، يعنى: 
هيـچ چيـز غليظ يا لطيفـى از او 
پديد نيامده است، فراتر است از 
اينكـه چيزى غليظ يا لطيف از او 
خارج گردد. «َولَـْم ُيولَْد»، يعنى: 
او از چيزى تولـد نيافته و خارج 
نگشـته اسـت... هرگز، بلكه او 
خداوند صمدى اسـت كـه نه از 
چيـزى اسـت و نـه در چيزى، و 
نه بر چيزى؛ او ابداع كننده همه 
چيـز و آفريننـده آن ها اسـت، و 
همه اشيا را به قدرت خود ايجاد 

فرموده است.
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 ــرع، و موجب نفی عليت کنند و اعتقاد به آن را بر خالف عقل و ش
ــد و معلوليت ممکنات، بلکه نفی اصلِ وجود مخلوقات بدانند.  خداون

چنانکه خود رساله "لقاء اّهللا " می نويسد:
ــود" گاهی چنين به نظر می آورد که  بدان که بحث "وحدت وج
"وجود"، شخصی واحد و منحصر به فرد است که همان واجب بالذات 
ــد، و مفهوم وجود مصداق ديگری ندارد، و موجودات ديگر ـ  می باش
مانند آسمان و زمين و گياه و حيوان و نفس و عقل ـ خياالت همان 
ــند، ـ يعنی غير از خود آن فرد هيچ چيزی وجود نداشته  فرد می باش
ــد نيستند، مانند  ـ و اين موجودات، چيزهای ديگری که غير آن باش
ــزرگ جز آب دريا  ــه آن امواجِ کوچک يا ب ــا و امواج آن، ک آب دري
ــتند، ولی اختالف و فراوانی امواج چنين به نظر می آورد  چيزی نيس
که آن ها موجوداتی جدا از آب می باشند. اين انديشه، با قواعد عقلی 
محکم و مبانی استوار بی شماری مخالف است، زيرا موجب می شود 
ــد علت  ــه خداون که ن
ــه  ــد، و ن ــی باش حقيق
واقعی  معلول  ممکنات 
باشند، و سبب می شود 
نيازمند  ــاتْ  ممکن که 
بلکه  ــوده،  نب ــر  غي به 
ــته  نداش وجود  ــال  اص
ــند. خالصه اينکه  باش
ــن عقيده از  ــد اي مفاس
ــرع  ــت عقل و ش جه
ــراوان بوده، هيچ يک  ف
از فالسفه خداشناس و 
عارفان بزرگ مقام آن 
را بر زبان نياورده اند، و 
نسبت دادن اين عقيده 
بزرگ  دروغی  آنان  به 
است.  عظيم  تهمتی  و 
ــه آثار  ــته از اينک گذش
گوناگونی  و  ــف  مختل
ــود،  ــکار ديده می ش ــوس و آش که از انواع موجودات به طور محس
موجب بطالن و رد اين عقيده شده، و به ندای بلند فرياد برمی آورد 

که چنين انديشه ای از کوتاه فکری سرچشمه گرفته است.
ــواهدی از کالم مالصدرا نيز می آورد تا  ــاره۴۵ ش کتاب مورد اش
ــدت وجود به معنای فوق  ــک آن ثابت کند مالصدرا هم وح به کم
ــات) را صريحا باطل  ــی و اعتباری و اوهام بودن وجود ممکن (عدم
ــان را از نفهمی  ــبت دادن آن به اهل تصوف و عرف ــته، و نس دانس
ــکار  ــت. در حالی که اهل تحقيق به طور آش ــمرده اس و جهالت ش
می يابند خود مالصدرا همين عقيده را دارد، و آن را به بزرگان اهل 
عرفان هم نسبت می دهد. چنان که عبارات او را نقل نموديم، و پس 
ــواهد ديگری از سخنان عرفا و فالسفه را در اين مورد  از اين نيز ش

خواهيم آورد. رساله "لقاء اّهللا " از مالصدرا نقل می کند:
ــوف دارند ولی نادان و کورند و  ــانی که ادعای تص برخی از کس
روش عالمان عارف را به دست نياورده و به مقام عرفان نرسيده اند، 
ــتی عقيده و غلبه پادشاه وهم بر نفوس  از روی ضعف عقول و سس
ــان اهل عرفان  ــد: ذات احديتـ  که در زب ــان کرده ان ــش، گم خوي
ــت  ــت و نهانی هويت و نهانی در نهان اس ــوف به مقام احدي موص
ــا نبوده، و آنچه  ــار از مظهرها و جلوه ه ــی بر کن ــود فعل ـ دارای وج
ــت همان عالم صورت ها و قوای روحانی وحسی آن  که متحقق اس
ــت و جز آن وجودی  ــد همان مجموعه ظاهر اس ــد، و خداون می باش
ــت که اين  ــان کبير و کتاب مبينی اس ندارد، و او همان حقيقت انس
ــان کوچک، نمونه و نسخه مختصری از آن می باشد. اين گفتار  انس
ــی که دارای پست ترين مرتبه  ــوا و زندقه صرف است، کس کفر رس
ــد دهان خود را به آن آلوده نمی کند، و نسبت دادن اين امر  علم باش
ــای صوفيان افترای محض و تهمت بزرگی است  به بزرگان و رؤس
ــان از آن برکنار است. بعيد نيست که سبب اين  که باطن وجود ايش
گمان نادانان در باره بزرگان اين باشد که اطالق وجود گاهی بر ذات 
ــود، و گاهی بر مطلقی که شامل همه چيز است، و گاهی  حق می ش
ــان بسيار می شود که وجود را بر  ديگر بر معنای عام عقلی؛ زيرا ايش
ــرده، پس آن را بر مراتب تعينات  ــايه ای وجودی اطالق ک معنای س
ــد، لذا احکام آن ها بر آن جاری  ــودات مخصوص حمل می کنن و وج

می شود. ۴۶
ــده است، همان  عقيده ای که در اينجا به بطالن آن اعتراف ش
ــاله  ــان ـ و از جمله خود مؤلف رس ــت که وحدت وجودي چيزی اس
«لقاء اّهللا » آن هم در همين کتاب «لقاء اّهللا » ـ آن را با عين همين 
ــی که در اين جا آن را باطل و خالف دين و عقل می دانند در  عبارات
سر تا پای نوشته ها و سخنان خويش بيان می دارند، و ما برای تأييد 
ــان اشاره می کنيم. اسفار  مطلب باز هم به نمونه هايی از عبارات ايش

می نويسد:
ــت و يا  ــم و خيال اس ــت يا وه ــه در صفحه وجود اس ــر چ ه

عکس های آيينه ای و يا سايه ها می باشد.
«الهی نامه» می نويسد:

الهی، همه گويند: "خدا کو؟"، حسن گويد: "جز خدا کو؟"
الهی از من برهان توحيد خواهند و من دليل تکثير.

ــن پرسند توحيد يعنی چه، حسن گويد تکثير يعنی  الهی از حس
چه.

الهی دو وجود ندارد، و يکی را قرب و بعد نبود.
الهی از گفتن: "من" و "تو" شرم دارم، أنت أنت.

ــا وی بپيوندد و جدولی از او  ــر بحر نگردد ولی تواند ب الهی نه
گردد.

ــی موج از دريا خيزد و با وی آميزد و در وی گريزد و از وی  اله
ناگزير است.

ــو را پنهان  ــتم، حال جز ت ــا حال تو را پنهان می پنداش ــی ت اله
می دانم.

مـرزداران حريم مكتـب وحى و 
بزرگان دين، پيوسـته به بطالن 
تصريح  وجـود  وحـدت  عقيـده 
داشـته، و در ايـن بـاره كتاب ها 
عالمـان  تمامـى  و  نوشـته اند، 
بـزرگ كـه در پيونـد بـا دين و 
فقـه اكبر و اصغرنـد، و لو اينكه 
در مقامـى بـه تشـريح و تبيين 
عقيـده وحـدت وجـود پرداخته 
باشند، اما هر گاه در مقام فتوى 
و اظهار نظـر برآمده اند متفقا به 
"مخلوقيت حقيقى ماسوى اّهللا "، 
و بطـالن اعتقـاد بـه "عينيت و 
يكى  بودن وجـود خالق و خلق" 

تصريح كرده اند. 
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ــق طلب می کردم، و  ــه دی دليل بر اثبات خال ــکرت ک الهی ش
امروز دليل بر اثبات خلق می خواهم.

ــو االول واالخر  ــن ندارم، ه ــه ديده جهان بي ــکرت ک الهی ش
والظاهر والباطن.

"وحدت از ديدگاه عارف و حکيم" می نويسد:
ــدارد، و هر چيزی که نامِ  ــچ وجود و موجودی جز او وجود ن هي
 غير بر آن اطالق می شود از شؤون ذاتی خود او می باشد، و نام غير
ــت، زيرا ايشان در خياالت و  ــتن از نادانی و گمراهی اس بر آن گذاش
ــت و دگرگونی های آن غافل  ــده اند و از حقيق امور اعتباری غرق ش

مانده اند.۴۷
ــف  کش «تعليقات 

المراد» می نويسد:
ــق  ح ــی  جداي
ــبحانه و خلق او به  س
اين گونه نيست که در 
مقابل هم باشند، بلکه 
ــت که  به اين گونه اس
يکی ديگری را به نحو 
ــالق در  ــمول و اط ش
اطالقِ  اين  و  بردارد... 
گونه ای  ــه  ب احاطه ای 
ــت که همه چيز را  اس
ــه و هيچ  ــر گرفت در ب
ــناختی که از علت و  ــت... و ش ــزی از دايره وجود آن خارج نيس چي
ــطح پايين وجود دارد،  ــول به نحو معهود و متعارف در اذهان س معل

سزاوار عزت و عظمت خداوند سبحانه و تعالی نيست. ۴۸
مالصدرا می نويسد:

ــه وجود علت و معلول  ــه ما در ابتدای امر گفتيم در صحن اينک
ــد که از ميان آن دو، تنها  ــانده ش ــت... در آخر کار بدانجا کش هس
علتْ امری حقيقی است و معلول فقط جهتی از جهات آن می باشد، 
ــم به معنای  ــه آن را علت نام نهادي ــر آن چيزی ک ــت و تأثي و علي

دگرگونی خود آن بازگشت. ۴۹ 
در رساله ”لقاء اّهللا “ از قيصری نقل شده است:

ايجاد و آفرينش خداوند نسبت به اشيا اين است که خدا خودش 
ــکار کرده است، و معنای از بين  ــده و آن ها را آش در آن ها مخفی ش
ــت که در آن هنگام به وحدت  ــردن آن ها در قيامت بزرگ اين اس ب
خود ظاهر شده و تعينات و نشانه های آن ها را از بين می برد و آن ها 
را متالشی می کند... و در قيامت کوچک به اين معنا است که از عالم 
ظاهر به عالم غيب متحول می شود، يا اينکه در يک عالم از صورتی 

به صورتی ديگر درمی آيد.۵۰ 
«ممد الهمم» می نويسد:

ــت و  ــت وجوب اس چون به دقت بنگری آنچه در دار وجود اس
بحث در امکان برای سرگرمی است.۵۱ 

شبستری در گلشن راز می گويد:
ــت ــان نگذاش ــر در جه ــش غي غيرت
ــد  ش ــيا  اش ــه  جمل ــن  عي ــرم  ج ال 

ــوی ماهيان برای  ــاء اّهللا " در ضمن مثال گفت و گ ــاله "لق   رس
ــانی که آنان  ادراک حقيقت معنای دريا، در باره خداوند، از زبان کس

را اوليا و عرفا می شمارد چنين می آورد:
ــيد و آن را می جوييد... با هر  ــما از آن می پرس همانا حقی که ش
ــيا است و همه چيز به او  ــت، بلکه او همه اش چيز و عين هر چيز اس
ــد، و اصال برای غير او،  ــت و بدون او از ميان رفته می باش قائم اس

وجودی نيست نه ذهنا و نه خارجا.۵۲ 
بنابر اين تفصيالت سخنان وحدت وجوديان جز کوششی برای 
ــان انبوه الفاظ و  ــب و پنهان کردن آن در مي ــم کردن اصل مطل گ
ــيمات اعتباری و غير واقعی هيچ چيز ديگری نيست،  تعبيرات و تقس
ــان،  ــان در ضمن نصوص صريح خودش و تجلی واقعيت عقيده ايش
ــد با اين عبارت پردازی ها چهره  ــت که ممکن باش واضح تر از آن اس

واقعی آن را بپوشانند.
ــل بر  ــن دلي بهتري
به  مذکور  نسبت  اينکه 
ــر عرفان و  تمامی اکاب
ــنِ واقعيت  ــوف عي تص
ــت نه تهمت و افترا  اس
همين پاسخی است که 
مالصدرا به عنوان دفاع 
ــد صوفيان ارائه  از عقاي
بديهی  ــرا  زي ــد  می ده
ــت تفاوت ”مطلق و  اس
مقيد“ و ”عام و خاص“ 
ــری اعتباری بوده، و  ام

محال است که ”مطلق“ يا ”عام“، وجودی جدا از مقيدات و مصاديق 
خاص خود داشته باشند. ”ابن عربی“ صريحا می گويد:

ــده اند، و خزائن اشيا نزد حق تعالی  ــيا، از خزائن خود جدا نش اش
ــودن، از ذات حق تعالی  ــته اند. و نزد حق تعالی ب ــودن را وانگذاش ب
ــه گانه را  ــت. پس هر کس يکی از اين امور س ــته اس مفارقت نجس
مشاهده کند، هر سه را مشاهده کرده است. و در صحنه وجود هيچ 

احديتی جز احديت مجموع وجود ندارد.۵۳
و می گويد:

ــودش عين واحد  ــت، نه، بلکه او خ ــه آن ها از يک عين اس هم
است، و او خودش عيون کثير است. ۵۴ 

و ”قيصری“ در شرح آن گويد:
يعنی: همه آن وجودهای خلقی، صادر از همان ذات واحد است، 
و چون از اين سخن بوی مغايرت می آيد، از آن برگشته و می گويد: 
ــت که در مراتب متعدد  لقی، عينِ همان واحدی اس بلکه آن وجود خَ
ظاهر است. و آن ذات واحدی که همان وجود مطلق است به اعتبار 

 تمامى ما سـوى اهللا موجوداتى 
هسـتند كه خداوند متعال آنها را 
بدون سـابقه وجوديشان (ال من 
شـىء) آفريده اسـت، و سخيف 
ترين عقيده اين است كه كسى 
بگويـد خداوند به صورت اشـيا 
در آمـده و جـز او و تجليـات و 
صورتهاى وجـود او چيز ديگرى 

در كار نيست.

بطـالن اعتقاد به وحـدت وجود 
آن قـدر واضح و آشـكار اسـت 
كـه حتى خود اهـل عرفان بارها 
مجبـور شـده اند به بطـالن آن 
اعتـراف كنند و اعتقـاد به آن را 
بر خالف عقل و شـرع، و موجب 
نفـى عليـِت خداونـد و معلوليِت 
ممكنـات، بلكه نفـى اصِل وجود 

مخلوقات بدانند. 
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مظاهر فراوانش، خود همان عيون کثير و فراوان می باشد.. چنان که 
ــت آن کسی که در خلق خود به صورت  ابن عربی گفت: ... منزه اس

خورنده و آشامنده ظاهر شد.۵۵ 
کتاب «نور علی نور، در ذکر و ذاکر و مذکور» می نويسد:

ــرايت ذکر در جميع عبد آگاهی يافتی بر آن باش  و چون به س
ــرت ذاکر که خودت ذکر و ذاکر و  ــی، و به ذک که يکپارچه ذکر باش

مذکور خودی. "نور علی نور، در ذکر و ذاکر و مذکور" ۸۴.

خالصه نقد و اشكال بر نظريه وحدت وجود
ــوی اهللا موجوداتی هستند که خداوند متعال آنها  ۱) تمامی ما س
ــیء) آفريده است، و سخيف  ــان (ال من ش ــابقه وجوديش را بدون س
ــی بگويد خداوند به صورت اشيا در  ــت که کس ترين عقيده اين اس
ــود او چيز ديگری در کار  ــز او و تجليات و صورتهای وج ــده و ج آم
ــت. امام رضا عليه  نيس

السالم فرمودند:
واى بر تو، چگونه 
ــى ورزى  م ــارت  جس
ــروردگار خود را  ــه پ ک
ــه تغير از  ــوف ب موص
ــال ديگر  ــى به ح حال
بدانى، و آنچه را که بر 
ــود  مخلوقات بار مى ش

بر او بار کنى؟!۵۶ 
ــاس  اس ــر  ب  (۲
ــدت وجود  ــده وح عقي
الزم می آيد که خداوند 
ــان،  ــال دارای زم متع
ــدوث، زوال،  ــر، دگرگونی، ح ــکون، انتقال، تغي ــکان، حرکت، س م
ــميت، صورت و شکل باشد، و چنين عقيده ای بر خالف براهين  جس

مسلم و نصوص قطعی، بلکه خالف ضرورت دين می باشد.
ــتلزم نفی خالقيت خداوند متعال، و بر خالف  ۳) عقيده فوق مس

ضرورت عقل و وحی است.
۴) عقيده فوق مساوی با منحصر نمودن وجود به عالم متغير و 

انکار ماورای آن  است.
ــت و حدوث حقيقی عالم و  ــده فوق مالزم نفی مخلوقي ۵) عقي

خالف ضرورت عقل و وحی است.
۶) عقيده فوق مستلزم بطالن شريعت، عبث بودن ارسال رسل، 

نصب امام و بطالن معاد است.
۷) تمامی بزرگان مکتب که در مقام فتوی و اظهار نظر در باره 
ــق و خلق برآمده اند، اين عقيده را باطل و مخالف با  يکی بودن خال

مکتب وحی دانسته اند.
ــيای  ــام و اش ۸) وصف تناهی و عدم تناهی از اختصاصات اجس
ــت  ــزا و امتداد وجود بوده و خداوند متعال فراتر از اين اس دارای اج
ــاد به موجود  ــردد. و اعتق ــات مخلوقات خود متصف گ ــه به صف ک

ــته، و هم همه چيزها ـ کل  ــی ای که هم "جزء و کل" نداش نامتناه
ــت. رواياتی هم که در  ــد به خودی خود متناقض اس ــياءـ  باش االش
ــده است به معنای اين  مورد غير محدود بودن خداوند متعال وارد ش
ــم و دارای امتداد وجود نيست و گرنه  ــت که خداوند متعال جس اس
ــا محدود و مخلوق می  بود نه خالق متعالی از قابليت اتصاف به  قطع

تناهی و عدم تناهی.

تفسيرات گوناگون وحدت وجود!
وحدت وجوديان هنگامی که با سيل انتقادات اهل دين و برهان 
ــوند، برای فرار از اشکاالت منتقدين می گويند: وحدت  مواجه می ش
ــود معانی گوناگونی دارد که بعضی از آن ها باطل و بعضی ديگر  وج
ــان می دهد حقيقت معنای  ــد! اما کمترين تأمل نش صحيح می باش
ــت که: آنچه  ــت، و آن همين اس ــتر نيس وحدت وجود يک چيز بيش
موجود است حقيقتی واحد است که نه آغازی دارد، نه انجامی؛ و نه 
ابتدايی دارد، نه انتهايی؛ و نه خالقی دارد، نه آفريننده ای؛ بلکه همين 
ــکلی در  حقيقت واحد هر لحظه به صورتی درمی آيد و هر آن به ش

تجلی و ظهور است!
ارائه تفسيرهای مختلف برای وحدت وجود امری کامال ظاهری 

ــی و  ــه درون ــت ن اس
کار  اين  و  ــی،  محتواي
ــرپوش  س برای  ــا  تنه
مخالفت  بر  ــتن  گذاش
وحدت  عقيده  ــکار  آش
ــرع  وجود با عقل و ش
ــت.  به ميدان آمده اس
ــان،  وجودي ــدت  وح
يکی  و  ــود  وج وحدت 
ــودن خالق و مخلوق  ب
ــرات مختلف  را با تعبي
ــای گوناگون  و مثال ه
غافل  ــد،  می دارن بيان 
ــه اصل مطلب  از اينک
يک چيز بيشتر نيست، 
و اختالفاتی که در اين 
مورد ارائه می شود، تنها 
ــرات و مثال ها  در تعبي
و  ــاری  اعتب ــوه  وج و 
ــت ولی  غير واقعی اس
را  مثالی  ــر  ه ــان  ايش
ــلکی می پندارند و  مس

هر تعبيری را مذهبی به شمار می آورند!
ــاله "لقاء اّهللا " نيز معانى متعددى براى وحدت  به هر حال در رس
ــت، ولى در آنجا هم اوال هيچ اختالف واقعى و  ــده اس وجود ارائه ش

وصـف تناهـى و عـدم تناهى از 
اختصاصـات اجسـام و اشـياى 
داراى اجزا و امتداد وجود بوده و 
خداوند متعال فراتر از اين است 
كـه بـه صفـات مخلوقـات خود 
متصف گردد. و اعتقاد به موجود 
نامتناهـى اى كه هم "جزء و كل" 
نداشـته، و هم همه چيزها ـ كل 
االشـياء ـ باشـد به خودى خود 

متناقض است.

وحدت وجوديـان هنگامى كه با 
سيل انتقادات اهل دين و برهان 
مواجه مى شـوند، بـراى فرار از 
مى گويند:  منتقديـن  اشـكاالت 
وحـدت وجود معانـى گوناگونى 
دارد كـه بعضـى از آن ها باطل و 
بعضـى ديگر صحيح مى باشـد! 
اما كمترين تأمل نشـان مى دهد 
وجود  وحـدت  معنـاى  حقيقـِت 
يك چيـز بيشـتر نيسـت، و آن 
همين اسـت كـه: آنچـه موجود 
اسـت حقيقتـى واحد اسـت كه 
نه آغـازى دارد، نه انجامى؛ و نه 
ابتدايـى دارد، نـه انتهايى؛ و نه 
خالقى دارد، نه آفريننده اى؛ بلكه 
هميـن حقيقت واحد هـر لحظه 
بـه صورتى درمى آيد و هر آن به 

شكلى در تجلى و ظهور است!
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ــان داده نشده است.  حقيقى اى بين معانى مختلف وحدت وجود، نش
ــيم  بندى ارائه شده در آنجا عين همان عقيده اى باطل  ثانيا در تقس
دانسته شده است که وحدت وجوديان و حتى خود مؤلف رساله "لقاء 
ــر آن را قبول کرده اند.  ــود مالصدرا در جاهاى ديگ ــه خ اّهللا "، و بلک
ــير  ــاله "لقاء اّهللا " در اين مورد وحدت وجود را به چهار معنى تفس رس

مى کند که عبارتند از:
ــت که  ــير عقيده "وحدت وجود" اين اس ــير اول: اولين تفس تفس

گفته شود:
وجود، واحد شخصى بوده، و وجود بقيه اشيا ـ مانند دريا و امواج 

آن ـ چيزى جز صورت هاى مختلف همان حقيقت واحد نيست.
ــت که  ــير عينا همان چيزى اس ــتيم که اين تفس و ما بيان داش
ــان هم به بطالن  ــدت وجودى ها به آن معتقد بوده، و خود ايش وح

آن معترفند.
تفسير دوم: تفسير دوم عقيده «وحدت وجود»اين است که گفته 

شود:
ــت که همان سنخ  ــتر نيس ــنخ و يک حقيقت بيش وجود، يک س
ــت، و  ــد، داراى مراتب مختلف بوده، فراترين مرتبه آن خدا اس واح
ــنخِ اصلِ حقيقت وجود با خداوند متحد مى باشند،  بقيه مراتب، در س
ــان تنها در اين است که ضعيف ترند، و درجه آن ها از حيث  و تفاوتش

وجود و شؤون آن کمتر است.
ــرع  ــده صحيح و موافق با عقل و ش ــاله مزبور اين عقي در رس
دانسته شده، و تفاوت آن با تفسير اول در اين جهت بيان شده است 
ــير، «وجود» حقيقتى داراى مراتب مى باشد،  که گفته اند: در اين تفس
ولى در تفسير اول حقيقت وجود واحد شخصى و بدون مراتب است.

ــير اول  ــير و تفس ــت که بين اين تفس با اندک تأملى واضح اس
ــته، و بطالن اين عقيده  ــچ تفاوت واقعى و حقيقى اى وجود نداش هي
نيز واضح تر از آن است که نيازى به توضيح داشته باشد. اين تفسير 
حتى در نظر خود مؤلف رساله «لقاء اّهللا » نادرست و غير قابل تصور 
مى باشد و به نظر ايشان بايد اين عقيده به عقيده کسانى برگردانده 
ــود که وجود را «واحد شخصى» و بدون مراتب مى دانند که آنان  ش
ــان همان چيزى است که در تفسير  همان اهل عرفانند و عقيده ايش
ــان به بطالن آن صريحا اعتراف  ــد، و از جانب خود ايش اول بيان ش

گرديد.
ــاله مورد اشاره آمده است: «خالصه اينکه به رأى مشاء،  در رس
تشکيک در حقايق متباينه موجودات است؛ ولى به نظر صاحب اسفار 
ــهد عارف، در حقيقت واحده  در حقيقت واحده ذات مراتب؛ و در مش

ذات مظاهر که آن را فائل و آفل مى داند».
نيز رساله مزبور مى نويسد: اين قدر در رد قول به تشکيک وجود 
براى اهل استبصار کافى است، و کسى که خداوند چشم بصيرت او 
ــد فهميد و در آن امعان نظر  ــور گردانيد، و آنچه را که گفته ش را من
کرد، از رفع شبهه هاى وهميه و معارضات باطله عاجز نيست. رجوع 
شود به رساله "وحدت از ديدگاه عارف و حکيم"، فصل "نفى تشکيک 
وجود به اصطالح اهل نظر"، و فصل "أيضا تزييف تشکيک وجود به 

اصطالح اهل نظر"، و فصل "تميز تشکيک عارف و حکيم".
ــه داراى مراتب  ــا اعتراف مى کند که اعتقاد ب ــدرا صريح مالص
بودن وجود، چيزى است که فلسفه آن را فقط در مقام بحث و تعليم 
ــت که با عقيده وحدت  عنوان مى کند و گرنه حقيقت آن چيزى نيس
ــد، او مى گويد: ومما  ــان و عارفان منافى باش ــود و موجود صوفي وج
ــب أن يعلم أن إثباتنا لمراتب الوجودات المتکثرة، ومواضعتنا فی  يج
مراتب البحث والتعليم على تعددها وتکثرها، ال ينافى ما نحن بصدده 
من ذی قبل إن شاء اّهللا  من وحدة الوجود والموجود ذاتا وحقيقة، کما 

هو مذهب األولياء والعرفاء من عظماء الکشف واليقين.۵۷ 
ديگری نيز معترف است که:

ــد و با  ــخصی محی  الدين وحدت خام باش نه آن که وحدت ش
ــر پل  ــه عقل ناب بعد از عبور از س ــازگار، بلک ــفی ناس تعقل و فلس
ــتی از هر گونه  ــکيک و ارجاع آن به مظاهر و تنزيه حقيقت هس تش

تعدد ولو تعدد مراتب، به آن نايل می گردد. ۵۸
ــة  نهاي ــه  تعليق
اعتقاد  ــم  ه الحکمة 
صوفيه را با اينکه آن 
را که صريحا مردود، 
و  ضرورت،  خالف  و 
خالف  و  ــطه،  سفس
عقل می شمارد، قابل 
ــاع به عقيده مال  ارج
ــب او  ــدرا و مکت ص

می داند!۵۹ 
آن  از  ــر  باالت و 
مال  ــود  خ ــراف  اعت
ــه  ک ــت  اس ــدرا  ص

تصريح می کند:
الوجود والموجود 
ــرا فی حقيقة  منحص
ــخصية...  ش ــدة  واح
ــی دار الوجود  ليس ف

غيره ديار.۶۰ 
ــت در حقيقت واحد شخصی... و در  وجود و موجود منحصر اس

صحنه وجود غير از او احدی نيست.
و ديگری تصريح می کند:

ــخصية... والجدير  ــب العرفاء الی االعتقاد بوحدة الوجود الش ذه
ــره آن صدر المتألهين کان يقول فی بداية االمر بالوحدة النوعية  ذک
ــة المطاف و بعد تبلور  ــکيکية ثم فی نهاي للوجود ذات المراتب التش
ــول بالوحدة  ــب الی الق ــث الوجود ذه ــائل و مباح ــکاره فی مس أف
ــخصية للوجود وهی عين رأی العرفاء اإللهيين وصرح الشيرازی  الش

بهذا الرأی فی العديد من کتبه.۶۱ 
ــته ذکر است  ــخصی وجود معتقدند... و شايس عرفا به وحدت ش

اعتقـاد به "خلقـت" و "آفرينش 
الهـى" و اينكـه خداونـد تعالى 
اشـيا را بـدون مايـه و سـابقه 
وجـودى آن هـا آفريـده اسـت، 
هرگز با مبانى فلسفى و عرفانى 
ـ كـه همه چيز را پديـد آمده از 
ذات خداونـد، و يـا صورت هاى 
گوناگـون هسـتى او مى پنداردـ 
سازگار نيسـت؛ و اهل فلسفه و 
عرفـان و تصوف تـا هنگامى كه 
به حـدوث حقيقـى و مخلوقيت 
واقعى اشـيا اقرار نكننـد، دائما 

دچار تناقضات خواهند ماند.
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ــدرا در اول کار خود به وحدت نوعی وجود دارای  ــه بگوييم مالص ک
ــکيکی آن معتقد بود، ولی در پايان کار و بعد از درخشش  مراتب تش
ــائل و مباحث وجود، به وحدت شخصی وجود معتقد  افکارش در مس
ــيرازی در  ــت، و  اين ش ــر و عقيده عرفا اس ــن همان نظ ــد! و اي ش

کتابهای متعدد خود به اين عقيده تصريح کرده است.
تفسير سوم: تفسير سوم عقيده "وحدت وجود"اين است که گفته 

شود:
وجود، هم واحد است و هم کثير و فراوان! زيرا "وحدت" آن قدر 
ــد و تمامى  ــامل همه کثرت هاى واقعى مى باش ــعت دارد که ش وس

ماسواى خود را در احاطه خود دارد.
ــير نيز نيازى به توضيح ندارد چه اينکه روشن  بطالن اين تفس
است مراد از وحدت در اين تفسير به يکى از اين معانى خواهد بود:

ــدت  «وح ــف)  ال
ــى» يعنى اينکه:  حقيق
ــزى  چي ــد  خداون ذات 
تمامى  خالف  بر  است 
که  ــر،  ديگ ــاى  چيزه
ــه آن ها داراى اجزا  هم
ــى  ــرت واقع ــه کث (ک
است) بوده، و در عين 
حال در تغير و تبدل به 
مختلف  ــاى  صورت ه

مى باشند.
ــدت  «وح ب) 
اينکه:  يعنى  اعتبارى» 
ــيا روى هم،  تمامى اش
غيرمحدود  گونه اى  به 
مجموعه  ــى  نامتناه و 
ــکيل  تش را  ــدى  واح

مى دهند.
ــدت  «وح ج) 
اينکه:  يعنى  اطالقى» 
ــف را در نظر نگيريم، و وجود را به  ــياى مختل اگر ما خصوصيات اش
نحو مطلق و بدون هر گونه قيد و خصوصيتى در نظر داشته باشيم، 

اين معناى مطلق يکى بيشتر نبوده و تعدد آن محال است.
ــاس  ــير مزبور بر اس در صورت اول، وجود تناقضِ واقع در تفس
ــت، چه اينکه محال  بديهى ترين اصول رياضى و منطقى واضح اس
است «وحدت حقيقى» و «کثرت حقيقى» در يک مورد جمع شوند، 

بلکه در هر موردى ناچار بايد يکى از آن دو را اعتبارى دانست.
ــت، امرى قطعى و  ــرت در طبيعت و واقعي ــا اينکه وجود کث (ب
ــت و در رساله لقاء اّهللا  نيز صريحا به اين حقيقت  غير قابل انکار اس
ــده است، اما اهل عرفان در اين مورد هم بر خالف حکم  اعتراف ش
ــات را که امرى واقعى  ــيا و مخلوق بديهى عقل و برهان، کثرت اش

ــد امرى اعتبارى دانسته اند، و وحدت اشيا را که  و محسوس مى باش
ــت و از فرضِ وحدت براى مجموعه  بدون ترديد امرى اعتبارى اس
ــرى واقعى و حقيقى  ــا متکثرند صورت مى يابد، ام ــيايى که واقع اش

مى شمارند!)
ــورت دوم هيچ ربطى به اعتقاد اهل دين و برهان ندارد، و با  ص

عقيده هر انسان دهرى و ملحدى موافق است.
ــوده، داراى وجود واقعى و  ــوم۶۲ صرفا امرى عقلى ب صورت س
ــد متعال موجودى واقعى، و داراى  ــت، در حالى که خداون عينى نيس
ــت، نه يک موجود ذهنى يا اعتبار عقلى که اصال  وحدت حقيقى اس

وجود عينى و واقعى نداشته باشد.
عالوه بر اينکه بين اين تفسير با تفسير اول، هيچ تفاوت اساسى 
ــود ندارد، زيرا اگر اختالف بين دريا و امواج آن امرى اعتبارى و  وج
ــد، تفاوت بين يک حقيقت و ظهورات آن نيز صرفا اعتبارى  پوچ باش
ــى ء با اصل  ــد بود، و اگر اختالف بين ظهورات يک ش ــوچ خواه و پ
وجود آن، بتواند مناط کثرت واقعى باشد، بايد پذيرفت امواج مختلف 
ــدـ  موجب تعدد و تکثر واقعى  ــير اول گفته ش دريا همـ  که در تفس

آن خواهند بود.
ــليم عقيده اهل برهان و  ــئله "وحدت" يا تس بنابراين بايد در مس
ــداى واقعىِ وحدت وجوديان،  ــد، و يا اينکه بايد پذيرفت خ اديان ش

غير از مجموعه جهان متغير و متبدل هيچ چيز ديگرى نيست.
ــاله "لقاء اّهللا " نيز صريحا اعتراف شده است که کسى که  در رس
ــيا يا عين وجود آن ها بداند، چه به  ــاير اش وجود مطلق را متحد با س
ــر دو صورت چون به  ــد، در ه ــد و چه نباش تکثر ممکنات قائل باش
ــارج از آن ها اعتقاد ندارد، عقيده اش باطل و  وجود خالق و فاعلى خ

داراى تناقض است. ۶۳
گويا يادشان رفته است که مالصدرا مى گويد:

ــخاص  ــر چه ادراک مى کنيم همان وجود حق در اعيان و اش ه
ممکنات است. ۶۴ 

و مى گويد:
ــر چه در عالم  ــت، و ه ــه وجود، جز او هيچ کس نيس در صفح
ــد... در حقيقت عين ذات  ــود جلوه مى کن ــود، غير از واجب معب وج

خداوند است. ۶۵ 
ابن عربى مى گويد:

ــت که حق را در هر چيز، بلکه عين همه  ــناس کسى اس خداش
چيزها ببيند. ۶۶ 
و مى گويد:

ــت که بى نياز  اينکه خداوند خودش را اين گونه وصف کرده اس
ــت، فقط براى کسانى است که خيال مى کنند خداوند  از عالميان اس

عين عالم نيست.
نيز:

ــود عالم و روح  ــت، و حق تعالى خ ــم صورت حق تعالى اس عال
عالم است. 

و مال هادى سبزوارى مى گويد:

تذكـر ايـن نكته ضـرورت دارد 
كه از جهت اصول و مبانى، هيچ 
تفاوتـى بين نحله هـاى مختلف 
فلسـفى و عرفانى وجـود ندارد، 
مكتـب "مشـاء" و "اشـراق" و 
"عرفـان  و  متعاليـه"  "حكمـت 
هندى" و "بودايـى" و "يونانى" 
و "ابن عربـى" و... همه يك چيز 
مى گوينـد، جـز اينكـه برخى از 
آنـان تا نيمه راه آمـده، به نتايج 
صريـح مبانى و اصـول خويش 
ملتزم نشده اند، ولى برخى ديگر 
ـ مانند "مالصدرا" و "ابن عربى" 
ـ كامـال جسـورانه و بى باك، تا 
آخـِر راه را رفته، وجـود عالم را 
وهم و خيال انگاشته، و همه چيز 

را عين ذات خداوند دانسته اند!
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ــايه و  ــه خدائيان مى زنند عکس و س ــا اکثر مثال هايى ک همان
ــت که به چشم دوبين مى آيد، مانند گفته  پژواک و دومين چيزى اس

عارف:
هر چيز جز او که آيد اندر نظرت 
نقش دومين چشم احول باشد.۶۷

هزار و يک نکته مى نويسد:
ــراه در اول گرچه توحيد خاص را تعقل  ــد مالصدرا طاب ث آخون
ــق خناق افتاده  ــت و معلول که در ضي ــى در بحث عل ــوده، ول نفرم
اعتراف به مطلب قوم اعنى عارفين باّهللا  فی الحقيقه نموده که عليت 
ــت فی الحقيقة مگر تنزل علت به مرتبه نازله و االن حصحص  نيس

الحق را بر زبان آورده. ۶۸
ــاد به "خلقت" و "آفرينش الهى" و اينکه خداوند تعالى  آرى، اعتق
اشيا را بدون مايه و سابقه وجودى آن ها آفريده است، هرگز با مبانى 
ــز را پديد آمده از ذات خداوند، و يا  ــفى و عرفانى ـ که همه چي فلس
ــازگار نيست؛ و اهل  ــتى او مى پنداردـ س صورت هاى گوناگون هس
فلسفه و عرفان و تصوف تا هنگامى که به حدوث حقيقى و مخلوقيت 
واقعى اشيا اقرار نکنند، 
ــار تناقضات  ــا دچ دائم

خواهند ماند.

ــارم:  چه ــير  تفس
ــير چهارمى که در  تفس
ــاء اّهللا " براى  کتاب "لق
وحدت وجود ارائه شده 
که  ــت  اس اين  ــت  اس

گفته شود:
ــد، ممکنات  خداون
را  ــدد  متع و  ــف  مختل
ــت و  ــاد کرده اس ايج
ــا ـ مانند کالمى  آن ه
ــر وجود  ــه داللت ب ک
ــا  ــدـ  ب ــم مى کن متکل
ــم و  ــود، عل ــود خ وج
ــات و قدرت و اراده  حي
خداوند را ظاهر مى سازند، و مانند عکس هاى متعددى که داللت بر 
وجود يک شخص مى کنند و خود آن شخص در آن عکس ها موجود 
نيست، ذات خداوند هم در وجود مخلوقات نمى باشد، ولى کسى که 
ــود از فرط عشق به صاحب عکس ها،  غرق در ديدن عکس ها مى ش

التفاتى به عکس ها ندارد و تنها به صاحب عکس ها توجه دارد.
اين تفسير با مبانى عقيدتى اهل فلسفه و عرفان در تضاد کامل 
است، و اصال معلوم نيست به چه مالک و معيارى چنين تفسيرى را 
ــت مناقض با عقيده «وحدت وجود»، ـ و «يکى بودن  که به صراح
ــود» ناميده، و آن را از  ــت «وحدت وج ذات خالق با مخلوقات» اس

تفاسير عقيده «وحدت وجود خالق و مخلوق» شمرده اند؟!
ــير وحدت وجود، به اين  ــير در ضمن تفاس ذکر کردن اين تفس
نتيجه مى انجامد که برخى خيال کنند ممکن است «وحدت وجود» 
معناى صحيح و قابل قبولى هم داشته باشد، لذا به آن روى آورده و 
خداى ناخواسته براى ابد از سعادت ايمان و اعتقاد به توحيد و وجود 

آفريدگار جهان و جهانيان محروم بمانند.
ــته ايم و البته  ــامحه فراوان گذش ــير چهارم با مس (از کنار تفس
چنانکه تذکر داديم اگر اين عقيده درست باشد، درستى آن به خودى 
خود دليلى روشن بر بطالن نظريه وحدت وجود خواهد بود، و عنوان 
کردن آن در ضمن تفسيرات عقيده وحدت وجود ناشى از بى توجهى 

و  ــفى  فلس مبانى  ــه  ب
وحدت  درباره  عرفانى 
وجود است. به هر حال 
ــر از نقد  ــا صرف نظ ب
ــکاالت اين  و بيان اش
تفسير، بايد دانست که 
تحصيل اين ديدگاه در 
گرچه  توحيد،  ــأله  مس
و  ــده  فريبن ــرى  ظاه
ــير  دل ربا دارد، اما تفس
ــدت  وح ــگاه  ن در  آن 

ــاس  ــته، و اس ــير آن از نگاه الهيين تباين کلى داش وجوديان با تفس
ضاللت هاى سلوکى عارفان، و رسيدن ايشان به خود خدا انگارى و 
ــتغفار که برترين عبادت است از همين  از بين رفتن حالت توبه و اس
ــروع مى شود. سالک سير عرفانى گرچه به ظاهر مدعى رفع  نقطه ش
ــت که او از وجود  ــت، اما واقع امر اين اس انانيت از وجود خويش اس
خويش تنها رفع انانيت مخلوقى مى کند، و در مقابل، انانيت الهى و 
ــلم مى داند؛ و به جاى اينکه بدى ها  ــى را براى خود ثابت و مس ربوب
ــتن دانسته، و خوبى ها را از فضل و رحمت پروردگار خود  را از خويش
ــيده، و هر  ــم پوش ــد، به طور مطلق از وجود و فعل خويش چش بدان
وجود و فعلى را از آن خداوند متعال مى داند. بيان مفصل اين مطلب 
و نقد و بررسى اشتباهات آشکار سير و سلوک عرفانى، و بيان تقابل 
و تضاد آن با مبانى مکتب عقل و وحى در "هدف" و "ابزار" و "نتيجه"، 

نيازمند کتابى مستقل است).
ــير فوق، تفسير دوم و سوم  ــاله "لقاء اّهللا " از ميان چهار تفس رس
ــير اول را باطل مى داند. ولى  ــته،  ـ و تفس ــارم را صحيح دانس و چه
ــل عقيده وحدت  ــير اول اص ــد تفس چنانکه توضيح داديم معلوم ش
ــد که در موارد فراوان آن را با عين همان عباراتى  وجوديان مى باش
ــير دوم و سوم نيز به  ــته اند. تفس که به بطالن آن معترفند بيان داش
ــير اول برمى گردد و هيچ اختالف واقعى و حقيقى اى بين آن ها  تفس
ــده وحدت وجود  ــير چهارم اصال ربطى به عقي ــود ندارد. و تفس وج
ــد: خالق و مخلوق و  ــه عقيده وحدت وجود مى گوي ــدارد، چه اينک ن
عکس و پرده و نقاش و نقاشى و عاشق و معشوق و ظاهر و مظهر 

 از عقايد عرفاى هند اسـت كه: 
ذات مقدس حـق به هر صورتى 
در مى آيـد...  و بر او الزم اسـت 
كه از اطالق در آمده در هر نوعى 
از مخلوقات ظهور كند... و از هر 

ذّرة تا خورشيد همه ذات حقند.

از اوليـن كسـانى كـه عالـم را 
جوهـر واحـد و آن را عين صانع 
دانسته اسـت اكسيوفان يونانى 
از  قبـل  شـش صد  (فيلسـوف 
ميالد مسـيح) بوده و شاگردش 
برمانيـدس نيـز از وى پيـروى 

كرده است.
اكسـيوفان  تلميـذ  برمانيـدس 
ميـالد)  از  قبـل   634 (متولـد 

مى گويد:
عاقـل جز بـه وجـود واحدى كه 
همو كل وجود و وجود كل اسـت 

اعتقاد ندارد.
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ــده و آيينه و... همه يک  و دليل و مدلول و بيننده و ديده و ديده ش
ــه بخواهد از وجود  ــر از خدا اصال چيزى وجود ندارد ک ــد و غي چيزن

خودش غافل شود يا نشود:
غيرتش غير در جهان نگذاشت

الجرم عين جمله اشيا شد!
ــم  وه از  ــه  هم
توست اين صورت غير
دايره  ــه  نقط ــه  ک
است  در سرعت سير

ــير  تفس اين،  بنابر 
ــت  حقيق در  ــارم  چه
ــده وحدت  ــض عقي نق
ــت نه تفسير  وجود اس

آن.
ــن نکته  ــر اي تذک
ــه از  ــرورت دارد ک ض
ــت اصول و مبانى،  جه
ــن  بي ــى  تفاوت ــچ  هي
ــف  مختل ــاى  نحله ه
فلسفى و عرفانى وجود 
ــاء"  "مش مکتب  ندارد، 
ــراق" و "حکمت  و "اش
ــان  "عرف و  ــه"  متعالي
ــى" و  ــدى" و "بوداي هن
"يونانى" و "ابن عربى" و... همه يک چيز مى گويند، جز اينکه برخى از 
ــا نيمه راه آمده، به نتايج صريح مبانى و اصول خويش ملتزم  آنان ت
ــد "مالصدرا" و "ابن عربى"ـ  کامال  ــده اند، ولى برخى ديگرـ  مانن نش
ــود عالم را وهم و خيال  ــورانه و بى باک، تا آخرِ راه را رفته، وج جس
انگاشته، و همه چيز را عين ذات خداوند دانسته اند! بديهى است هر 
ــاى واقعى "خلقت و آفرينش الهى" نرود،  ــس زير بار اعتقاد به معن ک
ــابقه وجودى آن ها (ال  ــيا را بدون س ــرد که خداوند متعال اش و نپذي
ــى ء)، آفريده است، (که البته تمامى اهل فلسفه و عرفان اين  من ش
ــخصى وجود" هيچ راهى  ــد)، براى فرار از التزام به "وحدت ش چنينن
نداشته، بايد "ذات خدا و خلق" را عينا يک چيز دانسته، و تعدد و تغاير 
ــارى و غير واقعىـ  مانند تفاوت بين "کل  ــا را صرفا امرى اعتب آن ه
ــمارد. شگفت اينکه چه بسيار  و اجزاى آن" يا "دريا و امواج آن" ـ بش
ــت  متفکرين ناپخته اى که عمر گران بهاى خود و ديگران را در جس
ــفى و عرفانى (مانند  ــرب هاى مختلف فلس و جوى تفاوت هاى مش
ــا "حصص" و "وحدت  ــکيک" ي ــاوت بين قائلين به "صدور" يا "تش تف

وجود" يا "وحدت وجود و موجود")، مشغول مى دارند!

ريشه هاى عقيده وحدت وجود
ــد و آن را عين صانع  ــم را جوهر واح ــانی که عال از اولين کس
ــش صد قبل از ميالد  ــيوفان يونانی (فيلسوف ش ــته است اکس دانس

مسيح) بوده و شاگردش برمانيدس نيز از وی پيروی کرده است.
برمانيدس تلميذ اکسيوفان (متولد ۶۳۴ قبل از ميالد) می گويد:

عاقل جز به وجود واحدی که همو کل وجود و وجود کل است 
اعتقاد ندارد.۶۹

ــيحيت، فلوطين (متولد ۲۰۴ ميالدی)  ــس عرفان در مس مؤس
می گويد:

ــه  مجموع ــدا  خ
از  هيچ يک  و  اشياست 
آن ها به تنهايی نيست. 
و  ــش  جوش موجودات 
ــد.۷۰  ــح ذات اوين ترش
به  ــيدن  رس برای  بايد 
از عقل  ــب  مطل ــن  اي
ــته و به  ــس گذش و ح
کشف و شهود متوسل 

شد.۷۱
و از عقايد عرفای 
ــه: ذات  ــت ک هند اس
ــه هر  ــق ب ــدس ح مق
صورتی در می آيد... ۷۲ 
و بر او الزم است که از 
ــالق در آمده در هر  اط

ــيد همه ذات  ــی از مخلوقات ظهور کند... و از هر ذره تا خورش نوع
حقند.۷۳

ــم و تعين های آن از هر  ــمان ها و زمين ها و موجودات عال آس
ــکل، سراسر ظهور هستی مطلق و جلوه "برهم"  رنگ و هر گونه ش
ــرت و دويی و  ــت که به رنگ کث ــت... و وحدت و يگانگی اوس اس
ــی، و اين "از من" و آن "از  ــود. اين منی و توي دوگانگی ظاهر می ش
ــت، و گوينده اين عبارت که "اين منم" نيز ذات  او" هم از "برهم" اس
ــر ذات او را در تمام مراتب وجود و  ــت ، و غي "برهم" و نور غيب اس

ظهور بود و نمود نيست.۷۴
و از عقايد ايران قديم و زرتشت است که:

عالم وجود خارجی نداشته، همه چيز حق است۷۵ و جز وجود خدا 
همه وهم است و خيال.۷۶

عرفان هاى نو ظهور و نو معنويت گرايان
ــرقی و  ــتانی و ش ــچ تفاوتی بين عرفان های نو ظهور و باس هي
ــيحی و يهودی و  غربی و يونانی و هندی و مصری و اروپايی و مس
ــنی و شيعی جز در مقام ادعای واهی و  ــتی و اسالمی و س سرخ پوس

ظاهری وجود ندارد، چرا که نو معنويت گراها نيز می گويند:
ــدت حضور ، پنهان است... او در بيرون ماست، او  خداوند، از ش
در درون ماست، او از بس که هست و همه جا و همه چيز را از خود 
ــيدا، در دريا، به دنبال  ــار کرده است، ديده نمی شود! ماهی ش سرش

«اوشو» مى گويد:
خدا جـدا از شـما نيسـت. خدا 
نهايت هسـتى شماسـت... مثل 
يـك رقاص كـه از رقصش جدا 
نيسـت. و مى گويـد: خداوند در 
همـه جـا هسـت پـس چگونه 
مى توانـد در آن بت هـا نباشـد. 
پـس او در يـك بت سـنگى نيز 
هسـت. اگـر او در يـك قطعـه 
سـنگ معمولى وجـود دارد، چرا 
در يك سـنگ كنده كارى شـده 

نباشد؟  

هيـچ تفاوتـى بيـن عرفان هاى 
نو ظهور و باسـتانى و شـرقى و 
غربى و يونانى و هندى و مصرى 
و اروپايى و مسيحى و يهودى و 
سرخ پوستى و اسالمى و سنى و 
شـيعى جز در مقام ادعاى واهى 
و ظاهرى وجود ندارد، چرا كه نو 

معنويت گراها نيز مى گويند:
خداوند، از شدت حضور ، پنهان 
اسـت... او در بيرون ماسـت، او 
در درون ماسـت، او از بـس كه 
هسـت و همه جا و همـه چيز را 
از خود سرشار كرده است، ديده 

نمى شود!
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آب می گردد. ماهی از آب است و در آب می رود و در آب می خوابد. 
ــت که ماهی، بدين گونه، در طلب بی پايان آب بماند! ...  بديهی اس
ــفر بی پايان ديدار سيمرغ است... خدا با ماست. خدا در  منزل ما، س

ماست! ۷۷ 
«اوشو» می گويد:

ــما نيست. خدا نهايت هستی شماست... مثل يک  خدا جدا از ش
رقاص که از رقصش جدا نيست.۷۸

ــت پس چگونه می تواند در  ــد: خداوند در همه جا هس و می گوي
آن بت ها نباشد. پس او در يک بت سنگی نيز هست. اگر او در يک 
قطعه سنگ معمولی وجود دارد، چرا در يک سنگ کنده کاری شده 

نباشد؟۷۹  
ديگری از رهبران عرفان های نو ظهور می گويد:

جهان هستی همانند عکسی از روی اوست که در آيينه هستی 
ــاهده می کنيم ، تجلی الهی  ــت و آنچه را که مش انعکاس يافته اس
ــده، هر کجا را که نگاه کنيم، پرتو روی اوست. زمانی  ــوب ش محس
که من جلوی آيينه ايستاده ام، در مقابل تصوير در آيينه، من حقيقت 
ــت. اما من و آينه و  ــه در آيينه وجود دارد، مجاز اس ــه ک دارم و آنچ
ــعور کيهانی مجاز و شعور کيهانی  ــتی در مقابل ش تمام جهان هس
ــت و زمانی که شعور کيهانی را با سطح باالتر يعنی با  ”حقيقت“اس
ــه کنيم، شعور کيهانی مجاز و حقيقت محض است...  خداوند مقايس
ــر از آن همه چيز مجازی  ــط يک حقيقت مطلق وجود دارد و غي فق

است...
عرفا نيز به مجاز بودن عالم هستی وقوف کامل داشته اند:

 عطار:
جز خيالی چشم تو ، هرگز نبيند از جهان 

 از خيال جمله بگذر ،  تا جهان آيد پديد    
ــل مجازی خود را به ما  ــا صحبت از آن دارد که عوام ... موالن
تحميل نموده و به شکل «هست « ظاهر شده و جای هست حقيقی 
را گرفته و او هم اين تاکيد را دارد که اگر اين هست مجازی را کنار 

بگذاريم به دنبال آن هست حقيقی پيدا می گردد:
غير خدا، در دو جهان هيچ نيست

هيچ نگو غـــير،  که آن هيچ نيست 
اين کمـــر هستی موهوم را 

چون بگشايی،  به ميان هيچ نيست 
ــاير عرفای ايران نيز  همگی اين نظر را داشته اند؛ برای مثال  س
ــه داده و آن را در واقع  ــم اراي ــی، تعريفی از  عال ــاه نعمت اهللا ول ش
ــی اين قضيه را  ــده و تاکيد دارد که معنی اصل ــش و خيالی خوان نق
ــا را صرفًا به اين  ــرا افراد معمولی اين گفته ه ــان می دانند زي محقق
ــته اند که دنيا ارزشی ندارد و زود گذر است و نبايد به آن  معنی دانس

دل بست.
   نقش و خيالی است  که عالم خوانند

   معنی سخن، محققان می دانند  
شيخ محمود شبستری نيز به روشنی به «وهم» بودن آنچه که 

با آن سر و کار داريم، اشاره دارد:
تو در خوابی و اين ديدن،  خيال است
هر آنچه ديده ای از آن، مثال است  
بـــه روز حشر، چون گردی تو بيدار
ببينی کين همه،  وهم است و پندار 

ــه آنچه را  ــوان می کنند ک ــه صراحت عن ــای ما همگی ب عرف
می بينيم ، خواب و خيال است و ما در واقع مانند کسی هستيم که در 

خواب به سر می برد...
اصل  ــن  تري مهم 
که  ــد  هن در  ــی  عرفان
آن  منادی  اوپانيشادها 
وحدت  اصالت  ــت،  اس
ــم است. کل  يا مونيس
ــياء، چه مادی و چه  اش
ــادی ، در دريای  غير م
ــدت  وح و  ــت  حقيق
مستغرقند. عالَم وحدت 
محسوسات  عالَم  فوق 
ــای  منته در  و  ــت  اس
ــرار دارد  ــم ماده ق عالَ
ــه نفس  ــا قائم ب و ذات
ــت و از آن معموال  اس
تعبير  ــن»  ــه «برهم ب
آن  از  ــر  غي ــود.  می ش
ــت وهم و  هر چه هس

خيالی بيش نيست که به آن «مايا» گفته می شود.۸۰
برخی افراد از حقيقت مبانی عرفانی و فلسفی اطالعی ندارند و 
باورشان هم نمی شود که عرفا و فالسفه چنين حرف های عجيب و 
غريبی زده باشند لذا با ناباوری تمام بر اساس ذهنيات خود به دفاع 
از آنان می پردازند و يا بر اساس حسن ظنی که به اوليای خود دارند 
ــتگی تمام به مطالب ايشان، عرفان سنتی را پذيرفته ولی  با دل بس
ــای نو ظهور را رد می کنند. در حالی که اگر بدون تعصب و  عرفان ه
ــا پرهيز از جانب داری های نابجا و گمراه کننده تأمل می کردند به  ب

روشنی می ديدند که هيچ تفاوتی بين آن دو وجود ندارد.

كشف و شهود عرفا و خود باختگى ديگران
ــا که ادعاهای عارفان وحدت وجودی با مقتضای عقل و  از آنج
برهان موافق نمی باشد، پيوسته به مذمت عقل و استدالل پرداخته، 

و ادعاهای خويش را به کشف و شهود مستند می سازند. 
ابن عربی در ابتدای کتاب "فصوص الحکم" می گويد:

ــلم را در اواخر محرم در خواب  ــول خدا صلی اّهللا  عليه وس رس
ــلم کتابی بود، به  ــت آن حضرت صلی اّهللا  عليه وس ــدم... در دس دي
ــت"، آن را بگير و برای  ــاب فصوص  الحکم اس ــن گفت: "اين کت م

مهـم ترين اصل عرفانى در هند 
كه اوپانيشادها منادى آن است، 
اصالت وحدت يا مونيسم است. 
كل اشـياء، چه مـادى و چه غير 
و  حقيقـت  دريـاى  در   ، مـادى 
وحدت مسـتغرقند. عالَم وحدت 
فوق عالَم محسوسـات اسـت و 
در منتهاى عالَم مـاده قرار دارد 
و ذاتـا قائم به نفس اسـت و از 
آن معمـوال به «برهمـن» تعبير 
مى شود. غير از آن هر چه هست 
وهم و خيالى بيش نيست كه به 

آن «مايا» گفته مى شود.
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ــوند. گفتم: خدای و رسول و صاحبان  مردمان ببر تا از آن بهره ور ش
امر خويش را چنانکه به ما فرمان داده اند شنوا و مطيعم. پس از آن 
آسايش يافتم و نيتم را خالص کردم و همانطور که رسول خدا صلی 
ــت، بر ابراز اين کتاب بدون کم و  ــلم برايم بيان داش اّهللا  عليه و س
ــتم. اينک جز آنچه را که به من القا می کند القا  زياد[!] همت گماش
ــته جز آنچه را که بر من نازل می شود نازل  نمی کنم، و در اين نوش
نمی دارم [!]، من پيغمبر نيستم ولی وارث و کشت کننده برای آخرت 
خويش می باشم. پس از خدا بشنويد، و به سوی او باز گرديد، و چون 
ــنيديد پس آن را حفظ کنيد، سپس کالم مجمل را  آنچه را گفتم ش
ــان را از  ــال بفهميد و بعد از آن بر ديگران منت بگذاريد و ايش مفص
ــما را دريافته است پس  ــت که ش آن محروم نکنيد. اين رحمتی اس

به آن تن دردهيد.
ــت که بپرسد: اگر او واقعا خود را مأمور عالم غيب می داند  کيس
و معتقد است تنها چيزهايی را که از طرف خداوند بر وی نازل شده، 
ــران آورده  ــرای ديگ ب
ــت، و ديگران بايد  اس
آن ها را با منت بپذيرند، 
ــن مطلب با  ــر اي ديگ
ــری چه  ــای پيامب ادع
تفاوتی دارد؟! و آيا تنها 
ــاکت کردن  ــرای س ب
که  ــت  نيس معترضان 
پيغمبر  ــن  م می گويد: 
ــر  عجيب ت ــتم؟!  نيس
ــران  ديگ آن  ــه  اينک
را  ــی  حرف هاي ــم،  ه
ــی از پيامبران  ــه حت ک
از  پذيرفت  ــوان  نمی ت
ــد! جالب تر  او می پذيرن
ــان دارای  ايش ــه  اينک
با  ــف  مخال ــدی  عقاي
ــوده، و  ــر نيز ب يکديگ
ادعاهای ضد و نقيض، 
و مخالف با ضروريات 
ــن نيز ارائه  عقل و دي

می دهند.
ــده اند که می بينند  ــفه خوانان نيز غالبا فريفته اين مطلب ش فلس
اهل فلسفه و عرفان مدعی اند مطالب خود را بر اساس اشراق حقايق 
ــان از اين نکته غافلند که  ــهود واقعيات به دست آورده اند. ايش و ش
ــل برای اثبات مدعای  ــفه و عرفان هر گاه در اقامه دلي اوليای فلس
ــن ادعاهای بزرگ اذهان  ــوند با همي خويش عاجز و درمانده می ش
ــان هرگز  مخاطبان را آن  چنان به تصرف درمی آورند که ديگر ايش
ــخنان، الهامات عرشی و تأييدات  ــؤال نمی کنند: اگر اين س حتی س

ــای "مالصدرا" در اين مورد قابل  ــت، و اگر ـ مثال ـ ادعاه ربانی اس
ــيخ اشراق" و  ــت، چرا خود او عين همين ادعاها را از "ش پذيرفتن اس
ــف و شهود و اشراق نمی پذيرد، و به نقد و ابطال  ساير مدعيان کش
ــت که  ــراقات و الهامات ادعايی آنان می پردازد؟! مگر نه اين اس اش
ــراق" هم از امثال خود عقب نيفتاده، و در مقدمه "حکمة  ــيخ اش "ش

االشراق" مدعی است:
حقايق و مطالب آن، نخست از راه فکر و انديشه به دست نيامده 
ــت و بلکه حصول آن ها به امری ديگر بود. نهايت پس از يافت  اس
ــدم، بدان سان که هر گاه مثال از آن براهين  آن ها جويای برهان ش
ــائل آن به  ــککی نتواند مرا در مس حاصله قطع نظر نمايم، هيچ مش

شک اندازد.۸۱
چنانکه «مالصدرا» هم در مقدمه «اسفار» مدعی است:

ــف شد که در اثر برهان چنين انکشافی  رموزی برای من منکش
ــت، بلکه تمامی اسرار الهی و حقايق ربانی و ودايع الهوتی  را نداش
ــهود و  ــته بودم، با زوائدی بر آن به ش را که از پيش با برهان دانس

عيان مشاهده کردم!
ــن است که اين ادعاها هيچ اساسی ندارد لذا چنانکه  کامال روش
ــخنانی را از يکديگر نمی پذيرند، و  گفتيم خود اين مدعيان، چنين س
ــر را نقد و ابطال می کنند. ولی  ــته های همديگ افکار و ادعاها و نوش
برخی ديگر اين ادعاها را باور کرده، بدون اينکه ذره ای قابليت دفاع 
ــوفان و عارفان بيابند، سخنانی را که  ــه های فيلس عقالنی در انديش
ــان گفته اند پذيرفته، و نخبگان عرصه علم و  ــان به نفع خودش ايش
تحقيق و برهان و استدالل و عقالنيت، عالمان فهيم و بيدار بزرگ 

را به نفهمی و جهالت نسبت می دهند!
ــون کردن تعبيرات،  ــامی و دگرگ اهل عرفان با تغيير دادن اس
ــی» و «نبوت عامه»  ــی به نام «نبوت مقام ــرای اوليای خود نبوت ب

ساخته اند و در اين باره می گويند:
ــالح خاصه اعنی اهل واليت، "نبوت  "نبوت مقامی" را در اصط
ــريع"  عامه" می گويند، و گاهی به "نبوت تعريف" در مقابل "نبوت تش
ــت،  نيز تعبير می کنند... در "نبوت عامه" انباء و اخبار معارف الهيه اس
ــارف الهيه اطالع  ــام فنای فی اّهللا  بر حقائق و مع ــی ولی در مق يعن
ــد، از آن حقائق انباء يعنی  ــن راز باز آم ــد، و چون از آن گلش می ياب
ــت و  اخبار می کند و اطالع می دهد. چون اين معنی برای اولياء اس
ــريعی ندارد، در لسان اهل واليت به  ــول تش اختصاص به نبی و رس

"نبوت عامه" و ديگر اسمای ياد شده تعبير می گردد. ۸۲
مولوی هم می گويد:

آنان که طلب کار خداييد خداييد
بيرون ز شما نيست شماييد شماييد 
اسميد و حروفيد و کالميد و کتابيد

 جبريل امينيد رسوالن سماييد 
و:

پس به هر دوری ولــيی قائم است
تا قيامـت آزمايش دائــم اسـت 

برخـى افـراد از حقيقـت مبانى 
عرفانى و فلسفى اطالعى ندارند 
و باورشـان هـم نمى شـود كـه 
عرفا و فالسـفه چنين حرف هاى 
عجيب و غريبى زده باشند لذا با 
ناباورى تمام بر اساس ذهنيات 
خود به دفـاع از آنان مى پردازند 
و يا بر اساس حسن ظنى كه به 
اولياى خود دارند با دل بسـتگى 
تمام به مطالب ايشـان، عرفان 
سنتى را پذيرفته ولى عرفان هاى 
نـو ظهور را رد مى كنند. در حالى 
كه اگر بـدون تعصب و با پرهيز 
از جانب دارى هاى نابجا و گمراه 
كننده تأمل مى كردند به روشنى 
مى ديدنـد كه هيـچ تفاوتى بين 

آن دو وجود ندارد.
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پس امام حی قائـم آن ولــی است 
خواه از نسل عمر خواه از علی است 

ــی، مقام اوليای عرفان را  ــدرا به پيروی از اوهام ابن عرب مالص
ــم باالتر معرفی می نمايد،  ــالم ه از پيامبران و اهل بيت عليهم الس
ــان بدون واسطه از خداوند اخذ  چرا که در نظر اين گروه اوليای ايش

کرده اند ولی انبيا و اوصيا با واسطه! کما اينکه می نويسد: 
اشراق نهم در اين که در مورد نبوت و رسالت... مسمای نبی و 
رسول از ميان رفته و نزول ملک حامل وحی بر سبيل تمثيل منقطع 
ــده است... اما اوليا پس برای ايشان در اين نبوت مشرب عظيمی  ش
ــت... بعضی از اوليا آن را به ارث از نبی (ص) می گيرند و ايشان  اس
کسانی هستند که او را ديده اند مانند اهل بيت او ع... اما اوليا آن را 
ــان به مثل اين سند عالی محفوظی که  از خدا می گيرند... پس ايش
اصال بطالن در آن از هيچ جهت راه ندارد و از جانب خدا آمده است 
ــما علم خود را  ــت: که ش ــند. ابو يزيد هم گفته اس اتباع انبيا می باش
مرده از مرده گرفته ايد اما من از زنده ای که هرگز نمی ميرد گرفته ام. 
ــت... آن را از خدا گرفته اند که آن را از  علم اوليا نيز دقيقا چنين اس

باب رحمت و عنايت پيشين خود در سينه آن ها انداخته است. ۸۳ 
ــت که غالب ادعاهای ايشان با ضرورت عقل و وحی  گفتنی اس
ــت که: شخص او  ــت مثال "ابن عربی" بر اين پندار اس نيز مخالف اس
ــد!  دارای مقام "ختم واليت" بوده، از تمامی انبيا و اوليا باالتر می باش
۸۴ و آنچه را که خاتم انبيا صلی  اهللا  عليه  و آله  وسلم و ساير پيامبران 
ــطه از  ــته اند، او بدون واس ــک از خداوند دريافت داش ــطه مل به واس

خداوند استفاده نموده است! ۸۵
ابوبکر، عمر و عثمان و عمر ابن عبد العزيز و متوکل دارای مقام 

خالفت ظاهری و باطنی بوده اند! ۸۶
در شهود وی مقام ابوبکر و عمر و عثمان از امير المؤمنين عليه 

السالم برتر بوده است! ۸۷
ــلم احدی را به عنوان خليفه خود  پيامبر صلی  اهللا  عليه  و آله  وس

تعيين نفرموده است. ۸۸
حضرت ابوطالب عليه السالم کافر از دنيا رفته است. ۸۹

ــراه  کننده و  ــراه و گم ــالم گم ــت عليهم  الس ــيعيان اهل بي ش
ــمنان اهل  بيت  ــمنی ايشان با دش ــيطان بوده، و دش گول خورده ش

عليهم  السالم از خدعه های شيطان در مورد ايشان می باشد. ۹۰
در کشف و شهود، حقيقت شيعيان مانند خوک ديده می شود! ۹۱
حق را دو بار در خواب ديدم که به من می گفت: بندگان مرا به 

سوی خير راه بنمای!۹۲
ــت که خدا را در  بزرگ صوفيان و عارفان، غزالی هم مدعی اس
ــت و برای اينکه يقين کند آيا واقعا خدا را ديده است  خواب ديده اس
ــيده است که: آيا تو شيطان هستی که  ــيطان را، از خود او پرس يا ش
ــخن می گويی؟ ولی آن کس گفته است: نه، من خدايم؛ و  با من س
او از همين جا فهميده است که واقعا خدا را در خواب ديده است نه 

شيطان را! ۹۳
به راستی آيا اين همه تناقضات روشن و مغالطات آشکار که در 

سخنان معتقدين به وحدت خالق و مخلوق و مدعيان کشف و شهود 
ــکال هايی که ايشان بر يکديگر  ــت، و اين همه نقد و اش موجود اس
ــت که ـ پناه بر خدا ـ خداوند و مأموران عالم  دارند، گويای اين اس
ــتباه و دارای عقايد متناقض و گوناگون می باشند،  غيب بر خطا و اش
ــان گر اين است که الهام گران به ايشان کسانی ديگرند،  يا اينکه نش
ــناخت ذات غير قابل شناخت  ــيران گرداب تفکر در امر ش و اين اس
 ــش و الهامات آن موجودات ــتخوش امواج خياالت خوي خداوند، دس

ناشناخته می باشند. قرآن کريم می فرمايد:
۹۴.م ياطين لَيوحون إِلی أَوليائهِ  وإِن الشَّ

امام صادق عليه  السالم در باره فردی که مدعی ارتباط با عالم 
غيب۹۵ بوده است فرمودند:

ــول خدا صلی  رس
ــلم  ــه  و آله  وس  اهللا  علي
فرمودند: همانا شيطان 
در بين زمين و آسمان 
تخت سلطنتی برنهاده 
ــه  ــدد مالئک ــه ع و ب
ــت،  يارانی برگزيده اس
ــی را به  پس چون کس
دعوت  خويش  ــوی  س
ــس او را  ــد و آن ک کن
ــخ گفته و مردمان  پاس
ــد، بر او  ــرو او گردن پي
ــد و او را  تجلی می کن
به سوی عرشِ خويش 

باال می برد. ۹۶ 
المؤمنين  ــر  امي و 
ــالم  الس ــه  علي

می فرمايند:
آموختن  کس  هر 
ــه  ــی را ک از معصومان
ــت  طاع ــه  ب ــد  خداون
داده  ــان  فرم ــان  ايش
ــت واگذارد، خداوند  اس
شيطانی را بر او خواهد 
ــته  ــت که پيوس گماش

همراه او باشد. ۹۷
امام باقر عليه السالم می فرمايد:

ــب و روزی نيست مگر اينکه تمامی جنيان و شياطين،  هيچ ش
امامان گمراهی و ضاللت را ديدار کرده... برای ايشان سخنان ناروا 
ــام ضاللت هر روز می گويد که چنين و  ــد. لذا آن ام و دروغ می آورن

چنان شهود کرده ام.۹۸ 
ــکل  پذير) را سلطنت  ــيطانی به نام متکون (ش همانا ابليس، ش

كتـاب  ابتـداى  در  عربـى  ابـن 
"فصوص الحكم" مى گويد:

رسول خدا صلى اّهللا  عليه وسلم 
را در اواخـر محـرم در خـواب 
ديـدم... در دسـت آن حضـرت 
صلى اّهللا  عليه وسـلم كتابى بود، 
به من گفت: "اين كتاب فصوص 
 الحكم است"، آن را بگير و براى 
مردمـان ببـر تـا از آن بهـره ور 
شـوند. گفتم: خداى و رسـول و 
صاحبان امر خويش را چنانكه به 
ما فرمان داده اند شنوا و مطيعم. 
پس از آن آسـايش يافتم و نيتم 
را خالـص كـردم و همانطور كه 
رسول خدا صلى اّهللا  عليه و سلم 
برايم بيان داشـت، بر ابراز اين 
كتـاب بدون كـم و زياد[!] همت 
گماشتم. اينك جز آنچه را كه به 
من القا مى كند القا نمى كنم، و در 
اين نوشته جز آنچه را كه بر من 

نازل مى شود نازل نمى دارم [!] 
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ــت که به هر صورتی بخواهد ـ چه کوچک و چه بزرگ  ـ بر  داده اس
مردمان ظاهر می گردد. ۹۹ 

و امير المؤمنين عليه السالم به "حسن بصری" که ادعای شهود 
نداهای غيبی۱۰۰ را داشت فرمودند:

آيا می دانی که آن 
ــی  ــدا دهنده چه کس ن
ــه، امام  ــود؟ گفت: ن ب
فرمودند:  السالم  عليه 
او برادرت شيطان بود. 

۱۰۱

پيداست که هرگز 
و  ــوع  خش و  ــوع  خض
ــک و آه  ــادت و اش عب
ــل بر  ــه و... دلي و گري
ــی نيست  حقانيت کس
ــن مورد  ــد در اي و باي
عقايد اشخاص را مورد 
ــرار داد که  مالحظه ق
حق  مذهب  موافق  آيا 

و عدل می باشد يا نه.
ــام کاظم عليه    ام
ــد:  می فرماين ــالم  الس
ــی  صل ــدا  خ ــول  رس
ــلم  ــه  و آله  وس  اهللا  علي
ــس  ــر ک ــد: ه فرمودن
ــاس بدعت باشد شيطان مانع عبادت او نشده، او را به  عملش بر اس

خشوع و گريه وا می دارد. ۱۰۲
و امير المؤمنين عليه  السالم می فرمايند:

ــی به جای  ــه نمازهای طوالن ــانی را مخور ک ــز گول کس هرگ
ــامل حال  ــد و صدقه داده خيال می کنند که توفيق الهی ش می آورن
ــنيدم که  ــول خدا ش ــوگند می خورم از رس ــت!... به خدا س آن هاس
ــيطان گروهی را به کارهای زشت ـ مانند زنا  می فرمودند: هر گاه ش
ــراب و ربا و گناهان ديگر مانند آن ها ـ بکشاند عبادت شديد و  و ش
ــوع و رکوع و خضوع را هم محبوب آن ها می سازد، سپس آن ها  خش
ــوی آتش می کشانند  را به پذيرش واليت غير معصومين ـ که به س

و روز قيامت ياری نمی شوند ـ می کشاند. ۱۰۳

اوهام پيرامون نامتناهى
ــت  ــت و نه کوچک، و نه متناهی اس خداوند متعال نه بزرگ اس
ــی و عدم تناهی، جز  ــه نامتناهی، زيرا بزرگی و کوچکی و تناه و ن
ــیء امتدادی و دارای اجزا معنابی ندارد، و جز در ماهيت  در مورد ش
ــال در خصوص مقدار هم،  ــت، و در عين ح ــه قابل طرح نيس عددي
ــاس می باشد. لذا  عدم تناهی و بزرگی و کمال مطلق باطل و بی اس

خداوند متعال، که دارای اجزا و امتداد وجود نيست نه متناهی است و 
نه نامتناهی، و تناهی و عدم تناهی دو معنای نقيض هم نيستند که 
ــت و نه نامتناهی، رفع نقيضين  وقتی بگوييم خداوند نه متناهی اس
الزم بيايد، بلکه ملکه و عدم برای مقدار و عدد هستند، و ذات متعالی 
ــبتی با ملکات و صفات خاص مقادير  از مقدار و عدد را، نه تنها نس
ــن با ذات خود محال بديهی  ــت، بلکه اتصاف او به صفات مبائ نيس
ــی تناهی و حد از خداوند  ــد، و از اين که گاهی در زبان وح می باش
ــت، نبايد گمان کرد که پس او «بی نهايت»  ــده اس ــلب ش تعالی س
ــر قابل اتصاف،  ــلبِ معانی ملکات، از موضوع غي ــد. بلکه س می باش
ــد، و هرگز موجب اثبات طرف  از حيث عدم قابليت موضوع می باش
مقابل نمی شود، بنابر اين به وضوح می توان گفت که خداوند متناهی 
ــت، اما از حيث اينکه او اصال مقداری نيست و قابليت تناهی و  نيس
ــد؛ مانند اين  ــدم تناهی را ندارد، نه اينکه پس او نامتناهی می باش ع
که وقتی که می گوئيم: «سنگ نويسنده نيست» معنايش اين نيست 
که پس بی سواد است، بلکه تنها از جهت اين است که سنگ اصال 
ــواد و نويسندگی را ندارد، پس نويسنده نيست، کما اينکه  قابليت س
البته بی سواد هم نيست. پس بی نهايت مطلقا مصداق ندارد، نه در 
مقدار، ـ چنانکه بيان شد ـ و نه در ذات متعالی از مقدار، بجهت عدم 
قابليت موضوع و تعالی او از وصف به ملکات و صفات خاصِ مقادير 
ــا در مقدار و اجزا و  ــن دليل که موضوع بی نهايت، تنه ــه همي ـ و ب
ــه در همين مورد هم مصداق آن  ــت ـ که البت امتداد قابل فرض اس
ممتنع الوجود می باشد ـ ديگر نمی توان گفت که «خداوند نامتناهی 
است اما نه نامتناهی مقداری، بلکه نامتناهی به حسبِ خودش!» چه 
ــت مانند اين است که کسی بگويد: «خداوند  اينکه اين سخن درس
جسم است و خنده و گريه هم دارد، اما نه به طور مقداری، بلکه به 
ــم بودن چيزی نه در مقدار بلکه  ــب خودش!» در حالی که جس حس
ــب خودش، يعنی همان متجزی بودن شیء اما نه در اجزا و  به حس

ابعاض، که تناقض اين 
ــن و آشکار  کالم روش

است.
ــر اين آنچه بر  بناب
ــود دارای  ــق (موج خل
مقدار و اجزا) روا باشد، 
ــت.  آن هاس خود  ويژه 
زمان و مکان، کوچکی 
و بزرگى، تناهی و عدم 
تناهى، دخول و خروج، 
تولّد و صدور، تجلی و 
ــدد و تکثّر،  ــور، تع ظه
وجدان( در مورد علم و 

قدرت و ساير صفات ذات خداوند در جای خود بيان شده است که او 
ــت، نه ذاتی که دارای صفات مذکور باشد.  ذات علم و قدرت و... اس
) و فقدان، جزء و کل، اطالق و تقييد ، شدت و ضعف، وقوه و فعل( 

مالصـدرا به پيروى از اوهام ابن 
عربـى، مقـام اوليـاى عرفان را 
از پيامبـران و اهل بيـت عليهم 
معرفـى  باالتـر  هـم  السـالم 
مى نمايـد، چـرا كـه در نظر اين 
بـدون  ايشـان  اوليـاى  گـروه 
واسـطه از خداوند اخذ كرده اند 

ولى انبيا و اوصيا با واسطه!

هـر  عرفـان  و  فلسـفه  اوليـاى 
گاه در اقامـه دليل بـراى اثبات 
مدعـاى خويش عاجز و درمانده 
مى شـوند بـا هميـن ادعاهـاى 
بـزرگ اذهـان مخاطبـان را آن  
چنان به تصـرف درمى آورند كه 
ديگر ايشـان هرگز حتى سـؤال 
نمى كننـد: اگـر ايـن سـخنان، 
الهاماِت عرشى و تأييدات ربانى 
اسـت، و اگر ـ مثـال ـ ادعاهاى 
"مالصـدرا" در ايـن مـورد قابل 
پذيرفتـن اسـت، چـرا خـود او 
عيـن همين ادعاها را از "شـيخ 
اشراق" و ساير مدعيان كشف و 
شـهود و اشراق نمى پذيرد، و به 
نقد و ابطال اشراقات و الهامات 

ادعايى آنان مى پردازد؟! 
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ــفه بر اين پندارند که «فعليت» مساوی با وجود است، لذا  اهل فلس
ــتلزم نفی وجود آن  گمان مى کنند که نفی فعليت درباره هر چيز مس
مى باشد؛ اين انديشه باطل است زيرا «فعليت»، معنايی اضافی و در 
ــوی از انحای وجود همان  ــد ، و داللت بر نح مقابل «قوه» مى باش
ــت. لذا خداوند  ــزی مى کند که ذاتا دارای قوه و امکان خاص اس چي
ــت. تمامی  ــال موضوعا از قابليت اتّصاف و قوه و فعل خارج اس متع
ــکاالتی که درباره «نامتناهى» بيان داشتيم، به موضوع «فعليت  اش
تام» هم وارد است. )، از ملکات و ويژگى های اشيای دارای مقدار و 
اجزا و عدد مى باشد و ثبوتا به غير شى ء مقداری و عددی و مخلوق 

نسبت داده نمى شود.
امام صادق عليه السالم مى فرمايند:

ــد، بر پروردگارت روا  ــت که هر چه بر تو روا باش توحيد آن اس
ندانى.۱۰۴ 

و مى فرمايند:
هر چه در خلق موجود باشد در خالق آن پيدا نمى شود، و هر چه 
در مورد آن ممکن باشد درباره آفريدگارش ناممکن است ... چگونه 
ــت، يا به او باز  ــود آنچه خود او آن را جاری نموده اس بر او جاری ش

گردد آنچه او آن را احداث فرموده است؟!۱۰۵ 

تذكر چند نكته پيرامون نامتناهى
۱ . مجموعه ای را که دائما قابل زيادت است، و افراد آن هر چه 
زياد شوند پيوسته محدود و متناهی خواهند بودـ  مانند عمر جاويدان 
ــتا)، مى نامند، (گر چه  ــتـ  «نامتناهی اليقفى» ( غير ايس اهل بهش

صحيح اين است که آن را «متناهی اليقفى» بناميم).
ــود: "عدد نامتناهی است"، منظور از  ۲ . هنگامی که گفته مى ش
ــت که: هر  ــت. و معنای آن اين اس آن همان "نامتناهی اليقفى" اس
ــود دائما قابل زيادت و افزايش  عدد يا معدودی که در نظر گرفته ش

است، و هرگز واقعيتی نامتناهی و غيرقابل زيادت نخواهد بود. 
ــی نامتناهی را موجودی حقيقی بداند و در عين  ۳ . چنانچه کس
ــدارد و قابل فرض زياده  ــن موجود نامتناهی جزء ن ــال بگويد: "اي ح
ــت و توجه ندارد  ــای نامتناهی را نفهميده اس ــت"، معن ونقصان نيس
ــت، و قابليت زياده و  ــى" مقدار اس ــوع "تناهی و عدم تناه که موض
ــى ء دارای اجزا مى باشد. اين سخن  نقصان خاصيت ذاتی مقدار و ش
ــم را نفهميده، و نداند  ــت مانند اين است که کسی معنای جس درس
که موضوع تصور جسميت، طول و عرض و عمق است، سپس مثال 
در مورد خداوند بگويد: "خداوند جسمی است که نه طول دارد، و نه 

عرض، و نه ارتفاع، و نه زمان، و نه مکان، و نه...".
ــدن، و بعد از کم  ــی حقيقتی را پيش از کم ش ۴ . چنانچه کس
شدن مساوی بداند، معلوم مى شود که به معنای حقيقی کم شدن و 

زياد شدن و قابليت زياده و نقصان توجه ندارد.

اشـتباه فالسـفه و عرفـا در معناى وحـدت خداوند 

متعال
ــه «واحد عددى» به  ــت ک ــفه و عرفان را پندار بر اين اس فلس
ــى ء «محدود» باشد، و «واحد حقيقی و غير  معنای اين است که ش
عددى» به معنای اين است که شى ء «نامحدود و نامتناهى» باشد، 
ــه مى گويد: نامتناهی  ــد را از اين جهت مى داند ک ــذا وحدت خداون ل
ــته، و هستی  بودن ذات خداوند جايی برای وجود غير او باقی نگذاش
ــری مطلقش ذاتا قابل  ــعه وجودی و فراگي ــران او به جهت س بى ک

تعدد نيست.
با توجه به آنچه بيان داشتيم که:

الف: موضوع تصور «متناهی و نامتناهى» مقدار و عدد است.
ــدد و تکثّر و تجزّی و قابليت زياده و نقضان، الزمه ذات  ب: تع

حقيقت مقداری مى باشد.
ــود نامتناهى» در حقيقت ذات خود دارای تکثّر و تجزّی  ج:«وج
ــارى» خواهد  ــدت آن «وحدت اعتب ــام بوده، و وح ــت انقس و قابلي

متعال  ــد  خداون و  بود. 
متعالی  ــی  حقيق واحد 
و  ــزء  ج ــتن  داش از 
ــه واحد  ــت ن بعض اس
مراتب  دارای  اعتباری 
ــا حصص  ــف، ي مختل
ــؤون گوناگون، يا  و ش
ــزا و ابعاض خارجی  اج

بى نهايت؛
ــود  مى ش ــوم  معل
وحدت فلسفی مذکور، 
«وحدت موهوم» است 

نه وحدت حقيقى.
است  توجه  شايان 

ــدارى»، و موجود «نامتناهی  ــاد به وجود «نامتناهی غيرمق که اعتق
ــت. زيرا چنانکه گفتيم اوال  بدون جزء»، به خودی خود متناقض اس
ــؤون ذات دارای مقدار و  ــدم تناهى» از ش ــاف به «تناهی و ع اتّص
ــفه و  ــت؛ ثانيا نتايجی که اهل فلس ــزا و قابل زياده و نقصان اس اج
ــان از نامتناهى بودن ذات خداوند مى گيرند (مانند وحدت وجود،  عرف
ــيا از ذات خداوند) به هيچ عنوان با اين معنا (يعنی  و خارج نبودن اش
ــت  ــی بدون جزء و مقدار) موافقت ندارد. بنابر اين بديهی اس نامتناه
ــانی که برای نامتناهی  ــتر نداشته و کس که نامتناهی يک معنا بيش
ــت اما به يک  ــای ديگری معتقدند يا می گويند خدا نامتناهی اس معن

معنای ديگر، به معنای کلمات خود توجه کافی ندارند.
خالصه اينکه فلسفه و عرفان، وحدت خداوند متعال را از جهت 

بى نهايت  بودن وجود مى پندارد و مى گويد:
چون ذات خداوند متعال هستی نامتناهی و نامحدود است، پس 
فرض وجود برای هيچ چيز ديگر در جنب هستی نامتناهی او امکان 
ــدگاه برهان و وحى، دليل "وحدت خداوند"  ــدارد؛ در حالی که از دي ن

"ابن عربى" بر اين پندار اسـت 
كه: شخص او داراى مقام "ختم 
واليت" بـوده، از تمامـى انبيا و 
اوليـا باالتـر مى باشـد!  و آنچه 
را كـه خاتم انبيـا صلى  اهللا  عليه 
 و آله  وسـلم و سـاير پيامبران به 
واسـطه ملك از خداوند دريافت 
داشـته اند، او بـدون واسـطه از 

خداوند استفاده نموده است! 
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اين است که تعدد و تکثّر فرع بر مقدار بوده، و همانند "جزء و کل" و 
"تناهی و عدم تناهى"، اتّصاف به آن از شؤون ذات مقداری و مخلوق 
است؛ و خداوند متعال خالق مقادير، و مبائن با همه اوصاف و اعيان 
تمامی اشيا مى باشد، و به ذات متعالی از داشتنِ مقدار واجزای خود، 

قابل تعدد و تکثّر و داشتنِ دوم و سوم و شريک نمى باشد.
حضرت رضا عليه السالم در توصيف «وحدانيت» خداوند متعال 

مى فرمايند:
ــنوای بينای يکتای  ــناخت خبير ش ــت خداوند غير قابل ش اوس
بى مانندی که چيزی از او پديد نيامده، و خود نيز از چيزی پيدا نشده 
ــت. آفريننده اشيا و اجسام  ــبيه و همانند نيس ــت، و او را هيچ ش اس
ــده با مخلوق  ــه مى گويند خالق و آفرينن ــر چنان بود ک ــور، اگ و ص
ــده تفاوتی  و آفريده ش
ــت، و حال اينکه  نداش
ــده و خالق و  او آفرينن
ــت،  اس دهنده  صورت 
ــاير اشيا  و بين او و س
اينکه  چه  است  تفاوت 
ــز همانند او  ــچ چي هي
نيست و او نيز به هيچ 

چيزی شباهت ندارد.
ــد:  می گوي راوی 
ــرا  ــد م ــم: خداون گفت
ــما  ــان گرداند ش فدايت
ــد  خداون ــد:  فرمودي
ــت  يکتای بى مانند اس
ــبيه و نظير  ــچ ش و هي
ندارد، و حال اينکه هم 
ــت و هم انسان واحد است، آيا اين دو در وحدانيت  خداوند واحد اس

شبيه هم نيستند؟!
فرمودند: خداوند تو را ثابت قدم بدارد، همانا تشبيه تنها از جهت 
معانی است، اما از جهت اسما هر دو يکی هستند و داللت بر مسمی 
ــان واحد گفته مى شود، اما منظور اين است  مى کنند. اگر چه به انس
ــان هيکل واحدی است و دو تا نيست، حقيقت وجود انسان  که انس
واحد نيست زيرا اعضای او مختلفند و او آميخته از رنگهای متفاوت 
ــت و رگ و پيوند و مو و  ــت و اجزای گوناگون دارد، خون و گوش اس
پوست و سپيد و سياهش غير همند. بقيه مخلوقات نيز چنينند، پس 
ــت و در حقيقت وجود و معنی واحد نيست.  ــان در اسم واحد اس انس
ــز او واحدی وجود ندارد،  ــت که ج اما خداوند جل جالله واحدی اس
ــته، و ذات او دارای زيادت و نقصان  اجزای مختلف و گوناگون نداش
ــان مخلوق مصنوع، از اجزای مختلف و مواد گوناگون  ــت. انس نيس
تشکيل يافته است که از اجتماع و به هم پيوستن آن ها چيز واحدی 

پديد آمده است. ۱۰۶ 
به روشنی مى بينيد که بر اساس بيان آن حضرت، تصور وحدت 

و يگانگی ذات خداوند به معنای فراگيری و شمول ذات او نسبت به 
همه چيز ـ که همان نظريه ”وحدت وجود“ است کامال باطل است 

در حالی که ابن عربی صريحا مى گويد:
ــده اند و خزائن اشيا، نزد حق تعالی  ــيا، از خزائن خود جدا نش اش
ــودن، از ذات حق تعالی  ــزد حق تعالی ب ــته اند و ن بودن را وانگذاش
ــه گانه را  ــت. پس هر کس يکی از اين امور س ــته اس مفارقت نجس
ــاهده کند، هر سه را مشاهده کرده است و در صحنه وجود هيچ  مش

احديتی جز احديت مجموع وجود ندارد. ۱۰۷ 

توحيد، نه وحدت وجود
ــکار خويش در مورد تفسير  ــتباه آش ــری در پی اش معرفت بش
ــای وحدت حقيقی خداوند، و به اقتضای اعتقاد خود به نامتناهی  معن
ــتی  بودن ذات خالق و اطالق وجودى اش، هيچ چيزی را جدا از هس
او و مبائن با وجود وی نمى داند، و حقيقت وجود هر چيز و هر زمان 
ــته، ادراک هر  ه ای از وجود خداوند دانس ــکان را جلوه ای و حصّ و م
ــمارد؛ ولی مکتب وحی و برهان،  ــز را عين ادراک وجود او مى ش چي
خداوند را خالق و آفريننده همه چيز، و مبائن و مخالف با همه آن ها، 
و فراتر از امکان هر گونه وصول و ادراک و احاطه و شناخت معرفی 

مى نمايد. امام رضا عليه السالم مى فرمايند:
او "مکان" را مکان نمود او بود در حالی که مکان وجود نداشت، 
ــه کيفيت وجود  ــود و او بود در حالی ک ــت فرم ــت" را کيفي و "کيفي
ــناخت، با  ــت، پس او را متّصف به کيفيت و مکان نمى توان ش نداش

هيچ حسی ادراک نمى شود و با هيچ چيزی مقايسه نمى گردد. ۱۰۸ 
ــؤون و خواص ذات  بارها گفنيم که ”تناهی و عدم تناهى“ از ش
ــود: ”خداوند متعال  ــت و اگر گاهی گفته ش مقداری و دارای اجزا اس
ــه گرفت که ذات او نامحدود  ــت“، نبايد نتيج متناهی و محدود نيس
ــه و عدم“ گفته  ــه آن چنانکه در مورد ”ملک ــت، بلک و نامتناهی اس
ــلب تناهی و حد از ذات متعالی او تنها برای بيان عدم  ــود، س مى ش

قابليت اتّصاف او به صفات اشيای مقداری و مخلوق مى باشد.
اما چنانکه گفتيم فلسفه و معرفت بشرى، غافل از اينکه اتّصاف 
ــيای مخلوق و دارای  ــؤون ويژه اش ــه ”تناهی و عدم تناهى“ از ش ب
ــون ذات خداوند متعال محدود  ــت، چنين مى پندارد که چ مقدار اس
ــت، پس بايد نامتناهی و نامحدود باشد، لذا هستی را  و متناهی نيس
منحصر به وجود خدا دانسته، و وجود خداوند را عين وجود کلّ اشيا 

مى شمارد، و جز وجود او وجود هيچ چيز ديگری را نمى پذيرد. 
امير المؤمنين عليه  السالم می فرمايند:

ــف، او را به اطراف  ــت که جوانب مختل بزرگی او اين گونه نيس
ــمی بزرگ  ــند و گرنه در اين صورت تو او را تنها جس ــانده باش کش
ــراف به او پايان  ــت که اط ــته ای، و دارای چنان عظمتی نيس انگاش
ــدی بزرگ  ــورت تو او را تنها جس ــند، و گرنه در اين ص ــه باش يافت
پنداشته ای، بلکه او دارای بزرگی شأن و عظمت سلطنت است. ۱۰۹ 

بنابر اين، اصل و پايه شبهه و توهم افراد مذکور باطل و موهوم 
ــت  ــی نتايجی هم که از آن گرفته اند باطل و نادرس ــت. لذا تمام اس

عارفـان،  و  صوفيـان  بـزرگ 
غزالى هم مدعى اسـت كه خدا 
را در خـواب ديده اسـت و براى 
اينكـه يقيـن كند آيـا واقعا خدا 
را ديده اسـت يا شـيطان را، از 
خود او پرسـيده است كه: آيا تو 
شيطان هسـتى كه با من سخن 
مى گويـى؟ ولـى آن كـس گفته 
اسـت: نه، مـن خدايـم؛ و او از 
همين جا فهميده است كه واقعا 
خـدا را در خواب ديده اسـت نه 

شيطان را! 
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ــی بگويد:“وجود خدا نامتناهی  ــاس است که کس بوده، و جدًا بی اس
ــرای وجود غير او باقی  ــی بودن ذات او مجالی ب ــت۱۱۰ و نامتناه اس
نگذاشته است"، يا اينکه بپندارد: "محال است که خداوند متعال وجود 
چيزی را جعل و خلق نمايد"، و بدتر از همه اينکه نتيجه بگيرد: "اشيا 
ــکل و  ــتند و تنها از نظر تعين و ش از حيث وجود چيزی جز خدا نيس

شبح و هاذيت خود با خدا تفاوت دارند".

برخـى آيـات و روايـات كـه مـورد اسـتناد وحدت 
وجوديان قرار گرفته است

۱) اهللا نور السماوات واالرضِ
خداوند نور آسمان ها و زمين است.

ــت کننده در  ــه که نور هداي ــت که همان گون ــود اين اس مقص
تاريکی هاست، خداوند متعال نيز هادی و هدايت گر اهل آسمان ها و 
زمين است، نه اينکه مانند پندار فالسفه و عرفا ـ نعوذ باهللا ـ خداوند 

متعال وجود آسمان ها و زمين باشد!
ــالم در باره فرموده خداوند  راوی می گويد: از امام رضا عليه الس
ــيدم پس فرمودند:  ــمان ها و زمين است پرس متعال: خداوند نور آس
هدايت کننده اهل آسمان ها و هدايت کننده اهل زمين است.۱۱۱

۲) ونفخت فيه من روحى 
و هنگامى كه در آن از روح خود دميدم.

ــت که آن را مانند  ــز يکی از مخلوقات خداوند متعال اس روح ني
ــیء) آفريده  ــابقه وجودی آن ها (ال من ش ــاير مخلوقات بدون س س
ــت، و از باب شرافتی که نسبت به برخی مخلوقات ديگر دارد به  اس
خود اضافه نموده است، همان طور که مسجد و کعبه را نيز که يکی 
از مخلوقات اويند به خود نسبت داده و اضافه نموده، و فرموده است: 
ــپس از آن روح که مخلوق اوست به برخی  بيتی، يعنی خانه من. س
ــت نه اين که معنا اين باشد  از مخلوقات ديگر خود اعطا فرموده اس
ــد و از آن  که روح جزئی يا حصه ای يا مرتبه ای از ذات احديت باش

به ديگری داده باشد!
ــالم در باره روح که در آدم دميده شده است   امام باقر عليه الس

و علت اضافه آن به خداوند می فرمايند:
ــرای اينکه آن را بر  ــبت داد، ب ــا خداوند روح را به خود نس همان
ــری داد، همان گونه که خانه ای از خانه ها را برگزيد  ارواح ديگر برت
ــت من، و  ــود: خانه من. و به پيامبری از پيامبران فرمود: دوس و فرم
ــده و پديد آمده و مورد  ــاخته ش ــر آن. و همه آنها مخلوق و س نظائ

تربيت و تدبيرند. ۱۱۲ 
ــالم در رد پندار کسانی که مانند فالسفه  و امام صادق عليه الس
ــا ذات خداوند متعال را قابل تمليک، يا اعطا، يا صدور و توليد  و عرف

روح يا چيز ديگر می دانند می فرمايند:
همانا خداوند تبارک و تعالی يکتای بدون جزء است که اندرون 

ندارد، و روح تنها آفريده ای از آفريده های او می باشد. ۱۱۳ 
۳) اينما تولوا فثم وجه اهللا.

به هر طرف روى كنيد پس آنجا وجه خداوند است.

مقصود اين است که خداوند متعال جا و مکان خاصی ندارد که 
ــما خيال کنيد مثال اگر رو به قبله کرديد رو به خدا کرده باشيد و  ش
ــيد! بلکه او  ــر رو از قبله بر گردانديد از خدا هم رو برگردانده باش اگ
متعالی از داشتن زمان و مکان بوده و روی آوردن به او امری معنوی 
ــا او در مناجات و دعا و انس  ــه هر طرفی می توان ب ــت و روی ب اس
بود، نه اينکه مانند فالسفه و عرفا کسی خيال کند که وجود خدا بی 
نهايت بوده و همه جا پر از خدا باشد! چه اينکه در اين صورت ذات 

متعالی وی دارای زمان و مکان و اجزا خواهد شد.
۴) امام صادق عليه السالم می فرمايند: 

إِن اهللا خلقنـا مـن نـور عظمته... فكنا نحن خلقا و بشـرا 
نورانيين.114

ــود آفريد... پس ما  ــد متعال ما را از نور عظمت خ ــا خداون همان
آفريده ها و انسان های نورانی می باشيم.

ــور عظمت خداوند  ــالم از ن ــت امامان عليهم الس ــراد از خلق م
شرافت  جنبه  به  اشاره 
وجود  ــری  هدايت گ و 
و  ــان  ايش ــارک  مب
عظمت  بر  ــان  داللتش
ــت؛  و جالل ربوبی اس
ــر  ــه پيامب ــی اينک يعن
عليهم  ــت  بي ــل  اه و 
ــوف به  ــالم موص الس
هدايت و نشان دهنده 
ــم و قدرت  ــال عل کم
می باشند.  احديت  ذات 
اگر  مثال  ــه  اينک مانند 
ــلمان از  ــود س گفته ش

ــت اما عمرو بن  ــالم پديد آمده اس ــور مکتب اهل بيت عليهم الس ن
ــه مانند پندارهای  ــت. نه اينک ــاص ظلمت و تيرگی و ضاللت اس ع
ــی خيال کند که اهل بيت عليهم السالم  ــفه و عرفا کس باطل فالس
ــند! چه  ــعاعی يا حصه ای يا مرتبه ای از ذات خداوند باش پرتوی و ش
اين که بديهی است وجود دارای نور و شعاع متجزی و مخلوق بوده 
و چنانچه کسی خيال کند که ذات خداوند متعال دارای نور و شعاع 

است او را مخلوق و متجزی و مرکب پنداشته است.
۵) كل شىء هالك اال وجهه

هر چيزى هالك است به جز وجه خداوند.
وجه خداوند متعال يعنی همان دين و جهتی که از آن به سوی 
او رفته می شود، و چون تجلی کامل دين در وجود و بيان اهل بيت 

عليهم السالم می باشد لذا ايشان وجه اهللا می باشند.
ــاره فرموده  ــالم در ب ــام صادق عليه الس ــد: از ام راوی می گوي
خداوند متعال «همه چيز جز او هالک است» پرسيدم، فرمودند: دين 
ــول خدا و امير المؤمنين دين خدا، و وجه او، و  ــت، و رس خداوند اس
ــان او که با آن سخن می گويد، و  ــم او در ميان بندگانش، و لس چش

اميـر المؤمنين عليه السـالم به 
"حسن بصرى" كه ادعاى شهود 
نداهاى غيبى را داشت فرمودند:

آيا مى دانى كه آن ندا دهنده چه 
كسـى بود؟ گفت: نه، امام عليه 
بـرادرت  او  فرمودنـد:  السـالم 

شيطان بود. 
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ــت قدرت او بر خلقش می باشند و ما همان وجه اهللا هستيم که  دس
از آن آمده می شود. ۱۱۵ 

ــالم از نور وجه خداوند همان  ــراد از خلقت امامان عليهم الس م
ــاره کرديم اين است که ايشان عليهم السالم متصف به  طور که اش

شرافت هدايت و دين الهی می باشند. 
۶) امير المومنين عليه  السالم می فرمايند:

الحمدهللا المتجلى لخلقه بخلقه والظاهر لقلوبهم بحجته.116
ــطه خود آنان  ــتايش خداوندى را كه براى خلق به واس ــپاس و س س
نمايان شده است، و با حجت خويش براى قلوب ايشان آشكار گشته است.

ــاس  ــد متعال وجود خود را بر اس ــت که خداون ــور اين اس منظ
آفرينش و هستی دادن به مخلوقات خود به ايشان نمايانده و اثبات 

نموده است.۱۱۷
 لذا امام صادق عليه  السالم هم می فرمايند:

ان اهللا اظهر ربوبيته فى ابداع الخلق.118
ــت. بنابر  ــد متعال ربوبيت خويش را در ايجاد خلق نمايانده اس خداون
ــى و نامحدود بوده و همه  ــت كه وجود او نامتناه اين هرگز معنا اين نيس
اشيا تجلى ذات او باشند! چه اين كه در اين صورت الزم مى آيد كه ذات او 
ــد. امام رضا عليه السالم مى فرمايند  مركب و داراى اجزاى بى نهايت باش

كه ذات احديت متجزى هم نمى باشد:
او غير اشيای محدود بوده و زياده و نقصان پذير نبوده و دارای 

اجزا نمی باشد. ۱۱۹ 
۷) امام عليه السالم می فرمايند:

داخل فى االشياء ال كشى ء فى شى ء داخل، خارج منها ال 
كشى ء من شى ء خارج .120

ــت، و  ــت نه مانند چيزى كه در چيزى ديگر داخل اس ــيا اس داخل اش
خارج از آنها است نه مانند چيزى كه در چيزى داخل است.

ــت که او تبارک و  ــيا اين اس منظور از داخل بودن خداوند در اش
ــيای دارای اجزا و زمان و مکان نيست که بتوان او را  تعالی مانند اش
ــارج بودن او از آن ها نيز به اين  ــارج و دور از آنها فرض کرد و خ خ
ــت که باری تعالی مانند اشيای دارای اجزاء و زمان و مکان  معنا اس
ــت که بتوان او را مانند شير و شکر ممزوج و داخل هم يا مانند  نيس
ــت بلکه او  جوهر و عرض و صفت و موصوف متحد در وجود دانس
ــتن جزء و کل و زمان و مکان، در حالی  ــت متعالی از داش ذاتی اس
که ماسوای او همه دارای اجزای وجودی می باشند؛ لذا ممازجت (در 
ــت (کنار هم بودن و دور يا نزديک هم قرار  ــم آميختگی)، و مباين ه
ــت،  و همه چيز  ــيا ذاتا محال اس گرفتن) و اتحاد و يگانگی او با اش
ــلطنت و قدرت و علم او می باشد، نه اينکه وجود خداوند با  تحت س

اشيا يکی باشد!
حضرت امير المؤمنين عليه  السالم می فرمايند:

ليس فی االشياء بوالج وال عنها بخارج.
نه در اشيا فرو رفته است و نه از آنها خارج می باشد.

و حضرت صادق عليه  السالم می فرمايند:
فاهللا تبارک وتعالی داخل فی کل مکان و خارج من کل شیء.۱۲۱

 پس خداوند تبارک و تعالی در هر مکانی داخل، و از هر چيزی 

خارج است.
و حضرت امير المؤمنين عليه  السالم می فرمايند:

ــت، نه با آنها ممزوج است و نه از آن ها  ــيا هس او در تمامی اش
ــت اما نه به معنای رو در روئی، و متجلی است  ــت. ظاهر اس جداس

ــای روی  ــه معن ــه ب ن
نمودن. دور است نه به 
مسافت، و قريب است 
نه به نزديک شدن.۱۲۲ 
ــد:  می گوي راوی 
ــادق عليه  ــام ص از ام
ــالم درباره فرموده   الس
خداوند «او در آسمانها 
ــت و در زمين»  خداس
او  فرمودند:  ــيدم،  پرس
ــی چنان  ــر مکان در ه
باشد، عرض کردم: به 
ــد:  ــود؟ فرمودن ذات خ
ــی! همانا  ــه می گوي چ
اندازه  و  ــدار  اق مکانها 
ــون بگويی  هايند و چ
ــه ذات خود در مکان  ب
آيد  الزمت  ــد،  می باش
اندازه ها  در  بگويی  که 
ــد، در  ــد آن باش و مانن
ــه او جدای از  حالی ک
ــد.  ــق خود می باش خل
ــت، در  آنچه آفريده اس
ــم و قدرت  ــه عل حيط
ــلطنت  ــه و س و احاط

ــمان  ــت کمتر از آنچه در آس ــت، و علم او به آنچه در زمين اس اوس
است نيست. هيچ چيز از او دور نيست، و يکسان بودن اشيا برای او، 

از جهت علم و قدرت و سلطنت و ملک و احاطه است. ۱۲۳
ــود که  و از همين جا معنای فرموده خداوند متعال معلوم می ش

می فرمايد:
هو معکم اينما کنتم. 

۸) وما رميت اذ رميت ولكن اهللا رمى. 
تو پرتاب نكردى آن گاه كه پرتاب كردى، بلكه خدا پرتاب نمود.

مراد اين است که هنگامی که تو مشتی از خاک به سوی لشکر 
ــت باد، در واقع ما  کفار پرتاب نمودی و فرمودی: صورت هايتان زش
بوديم که به دنبال آن طوفانی از خاک و شن ايجاد نموديم که آن ها 

شکست خوردند و فرار نمودند.۱۲۴
 و مفهوم کلی آيه اين است که کارهای نيکی که انجام می دهيد 
تأييد و نصرت و توفيق آن را ما عطا می نماييم نه اينکه بنابر اوهام 

فلسفه و عرفان، وحدت خداوند 
بى نهايـت   جهـت  از  را  متعـال 
بودن وجود مى پندارد و مى گويد:
چون ذات خداوند متعال هسـتى 
نامتناهى و نامحدود است، پس 
فـرض وجـود بـراى هيـچ چيز 
ديگر در جنب هسـتى نامتناهى 
او امـكان نـدارد؛ در حالـى كـه 
از ديـدگاه برهـان و وحى، دليل 
"وحدت خداوند" اين اسـت كه 
تعـدد و تكثّر فرع بر مقدار بوده، 
و همانند "جـزء و كل" و "تناهى 
و عـدم تناهى"، اتّصاف به آن از 
شـؤون ذات مقـدارى و مخلوق 
اسـت؛ و خداونـد متعـال خالق 
مقادير، و مبائن بـا همه اوصاف 
و اعيان تمامى اشـيا مى باشد، و 
به ذات متعالى از داشـتِن مقدار 
واجزاى خـود، قابل تعدد و تكثّر 
و داشـتِن دوم و سوم و شريك 

نمى باشد.
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فالسفه و عرفا معنايش اين باشد که تو اصال وجود نداری که فعلی 
ــرزند بلکه هر طاعت يا معصيتی که شما انجام می دهيد در  از تو س
واقع فعل شما نبوده و خداوند است که آن گناه و معصيت يا طاعت 

و عبادت را انجام می دهد!
۹) واهللا خلقكم وما تعملون. (صافات،96).

و خداوند آفريده است هم شما را، و هم آن بت هايى را كه مى سازيد.
معنا اين است که بت هايی که آن ها را می تراشيد نيز مانند خود 
شما مخلوق خداوند متعال است نه اينکه  بر اساس اوهام فالسفه و 
ــد که خداوند متعال شما و گناهان و معصيت ها و  عرفا معنا اين باش

همه افعال شما را آفريده باشد!
۱۰) امير المؤمنين عليه السالم می فرمايند:

يا من دل على ذاته بذاته.125
اى كسى كه به ذات خود بر ذات خويش داللت نمودى.

منظور از اين روايت و امثال آن اين است که:
الف) تنها خداوند متعال است که بندگان را به سوی خود هدايت 

و داللت می فرمايد.
ــری ندارد که با  ــبيه و نظي ــد متعال هرگز مانند و ش ب) خداون
معرفی آن خود را بشناساند بلکه تنها معرف ذات احديت همين است 
ــه چيزها، لذا هيچ  ــت بر خالف هم ــه او تبارک و تعالی چيزی اس ک
ــناخت ذات بی مثال او نخواهد بود، نه اينکه بر اساس  ذاتی آينه ش
ــودش را در معرض نمايش  ــام منحرفان، خداوند متعال ذات خ اوه
گذاشته باشد و ذات خود را نشان داده باشد؛ چه اينکه در اين صورت 

ذات متعالی وی دارای زمان و مکان و اجزا می شد.
۱۱) امام باقر عليه السالم می فرمايند:

نَا  لَقَ لَق محمدًا ص و خَ يره... خَ ی َء غَ یا جابِر کَان اهللاُ و ال شَ
راَء... يفْصلُ  ضْ نَا أَظلَّةً خَ مته فَأَوقَفَ ه و عظَ ْبيت معه من نُورِ أَهلَ ال

١٢٦.سم مسِ من الشَّ عاعِ الشَّ نُورنَا من نُورِ ربنَا کَشُ
منظور اين است که نور هدايت اهل بيت عليهم السالم، همان 
ــيد که از خورشيد  ــعاع خورش ــت و مانند ش دين و هدايت الهی اس
ــت، هدايت گری اهل بيت عليهم  ــی ندارد و برگرفته از آن اس جداي
السالم نيز هرگز از هدايت الهی جدا نيست.  نه اينکه مانند خياالت 
ــد که وجود اهل بيت عليهم السالم نسبت  منحرفان منظور اين باش
ــيد و نور آن باشد! چه اين که در  به وجود خداوند متعال مانند خورش
اين صورت الزم می آيد که ذات احديت دارای زمان و مکان و اجزا 
ــد. همان طور که اگر کسی بگويد: هدايت گری  و تغير و تبدل باش
ــبت به هدايت گری اهل البيت عليهم السالم مانند نور  ــلمان نس س
ــت، يا بگويد سلمان نسبت به امير  ــيد  نسبت به خورشيد اس خورش
المؤمنين عليهم السالم مانند سايه آن حضرت می باشد، منظور اين 
ــت که از جهت معنوی و هدايت گری بين آن دو جدايی نيست،  اس
ــايه آن يا مانند المپ  ــه اينکه واقعا رابطه آن دو مانند درخت و س ن

و نور آن باشد.
ــده  ــه در مورد اصل کتابی هم که روايت فوق از آن نقل ش البت

است عالمه مجلسی می فرمايند:

ــی گرفته شده است از نظر  ــی و برس اخباری که از کتاب فارس
اعتبار در مرتبه ساير اخبار نمی باشد.

ــت که اگر در آيات و روايات متشابهاتی  به طور کلی بايد دانس
باشد که بوی جبر يا تشبيه يا جسميت خداوند متعال از آن استشمام 
ــا و تأويل کرد، نه  ــاس محکمات معن ــود بايد همه آن ها را بر اس ش
ــت از محکمات برداشته و بر اساس متشابهات به مطالب  اينکه دس

انحرافی معتقد شد.
عليه   صادق  امام   

السالم:
 - خداوند  ــا  همان
تبارک و تعالى - جدا از 
ــش، و خلقش جدا  خلق
ــند، و هر  از او مى باش
چيزى که نام شى ء بر 
ــوان نهاد مخلوق  آن ت
است مگر خداوند عز و 
جل. و خداوند آفريننده 
بس  ــت،  اس چيز  همه 
واالست آنکه هيچ چيز 

مانند او نيست. ۱۲۷ 
۱۲) امير المؤمنين 

عليه السالم: 
شـيئا  رأيت  مـا 
اال ورأيت اهللا قبله و 

بعده و معه.
يعنی وجود خداوند 
متعال آن قدر يقينی و 
مسلم و غير قابل انکار 

ــت که وجود هر چيزی را که تصديق می کنم قبل و بعد و همراه  اس
با آن به وجود صانع و خالق و آفريننده آن اقرار و تصديق می نمايم 
ــان معنا اين  ــام و خياالت وحدت وجودي ــاس اوه نه اين که بر اس
ــوده، و همه جا آن قدر پر از  ــد اصال خالق و مخلوقی در کار نب باش
ــم  ــت که هر چيزی را که می بينم خود خدا را ديده باش وجود خداس

نه مخلوقات او را!
۱۳) خداوند متعال می فرمايد:

أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد.
ــت در حالى كه او بر هر  ــهادت و گواهى پروردگار تو كافى نيس آيا ش

چيزى گواه است.
ــلم و بديهی  ــدت وجوديان در آيه فوق بر خالف قواعد مس وح
ــتباها  ــهيد را نيز اش زبان عربی فاعل و مفعول را عوضی گرفته و ش
ــت  ــهود گرفته و خيال کرده اند که معنای آيه اين اس به معنای مش
ــهوديت و ديده شدن خدا بر هر چيزی می باشد! در حالی که  که مش
ــت که خداوند تبارک و  ــت بلکه مفاد آيه اين اس معنای آيه اين نيس
تعالی بر همه چيز گواه و شاهد است نه اينکه مشهوديت او بر همه 

معرفـت بشـرى در پى اشـتباه 
آشـكار خويش در مورد تفسـير 
معنـاى وحدت حقيقـى خداوند، 
و بـه اقتضـاى اعتقـاد خـود به 
و  خالـق  ذات  بـودن  نامتناهـى 
اطالق وجـودى اش، هيچ چيزى 
را جـدا از هسـتى او و مبائـن با 
وجـود وى نمى دانـد، و حقيقـت 
وجود هر چيز و هر زمان و مكان 
را جلـوه اى و حّصـه اى از وجود 
خداوند دانسته، ادراك هر چيز را 
عين ادراك وجود او مى شـمارد؛ 
برهـان،  و  وحـى  مكتـب  ولـى 
آفريننـده  و  خالـق  را  خداونـد 
همه چيـز، و مبائـن و مخالف با 
همه آن هـا، و فراتر از امكان هر 
گونه وصـول و ادراك و احاطه و 

شناخت معرفى مى نمايد.
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۲۸ . بحاراالنوار، ۴ / ۳۱۹؛ نهج البالغه، خطبه ۸۵.

۲۹ . التوحيد، ۳۸، باب التوحيد ونفی التشبيه.
۳۰ . بحاراالنوار، ۴ / ۲۳۰؛ التوحيد، ۴۰.

۳۱ . بحاراالنوار، ۴ / ۱۴۹؛ التوحيد، ۱۰۵؛ کافى، ۱ / ۸۳.
۳۲ . التوحيد، ۷۶؛ بحاراالنوار، ۴ / ۲۹۶.

۳۳ . التوحيد، ۱۸۵؛ عيون اخبارالرضا ۷، ۱ / ۱۲۷؛ بحاراالنوار، ۴ / ۱۷۳.
۳۴ . االحتجاج، ۴۰۵ - ۴۰۸؛ بحاراالنوار، ۱۰ / ۳۴۴.

۳۵ . بحاراالنوار، ۱۰ / ۱۷۷، از احتجاج.
۳۶ . طباطبايى ، محمد حسين : نهاية الحکمة ، ۱۸ ـ ۲۰

۳۷ . مناقب، ۳۵۱ / ۴ ؛ بحاراالنوار، ۱۰ / ۳۴۹.
ــم يا مضلّ  ــيطان هم مظهر اس ــت که ش ۳۸ . از اهل عرفان نقل کرديم: "حقيقت اين اس

است".
۳۹ . اهل عرفان گويند:

مسلمان گر بدانستى که بت چيست        بدانستى که دين در بت پرستى است. (شبسترى)
۴۰ . بحاراالنوار، ۱۰ / ۱۷۶، ۱۷۷، از احتجاج.

۴۱ . فاطر، ۱۶ ـ ۱۷.
۴۲ . يس، ۸۲.
۴۳ . نحل، ۱۷.

۴۴ . التوحيد، ۱۳۳.
۴۵ . رجوع شود به اسفار مالصدرا ۲ / ۳۱۸، لقاء اهللا، حسن زاده، حسن، ۱۶.

۴۶ . صفحه ۵۵.
۴۷ . صفحه ۷۲، به نقل از سيد احمد کرباليی.

۴۸ . "تعليقات کشف المراد" حسن زاده، حسن ۵۰۲.
۴۹ . األسفار، ۲ / ۳۰۰ ـ ۳۰۱.
۵۰ . رساله لقاء اهللا ص ۲۲۲

۵۱ .  ممد الهمم حسن زاده، حسن، ۱۰۷.
۵۲ . صفحه ۳۷ ـ ۳۸.

۵۳ . کتاب المعرفة، ۳۶.
۵۴ . رساله "لقاء اّهللا " حسن زاده، حسن ۷۸.

۵۵ . رساله "لقاء اّهللا " حسن زاده، حسن ۷۸ ـ ۷۹.
۵۶ . االحتجاج، ۴۰۵ - ۴۰۸؛ بحاراالنوار، ۱۰ / ۳۴۴.

۵۷ . اسفار، ۱ / ۷۱
۵۸ . جوادی آملی، عبد اهللا، شرح حکمت متعاليه، بخش يکم، جلد ششم، ۲۰۱.

۵۹ . مصباح يزدی، محمد تقی، تعليقة النهاية، ۴۵.
۶۰ . اسفار، ۲ / ۲۹۲.

۶۱ . محاضرات السيد کمال الحيدری، ۱۶۸.
۶۲ . چه مقيد به شرط اطالق باشد مطلق قسمى و چه نباشد (مطلق مقسمى).

۶۳ . رجوع کنيد به: رساله "لقاء اّهللا " حسن زاده، حسن ۲۷ ـ ۲۸.
۶۴ . "اسفار" ۲ / ۲۹۴.
۶۵ . "اسفار"، ۲ / ۲۹۲.

۶۶ . فصوص الحکم، فص هارونى.
۶۷ . حاشيه اسفار، ۱ /۳۰۴

۶۸ . "هزار و يک نکته" حسن زاده، حسن، ۱۱۸، به نقل از سيد احمد کرباليى.
۶۹ . سير حکمت در اروپا، ۱ / ۱۵.
۷۰ . سير حکمت در اروپا، ۱ / ۸۶.
۷۱ . سير حکمت در اروپا، ۱ / ۸۶.

۷۲ . ناسخ التواريخ، ۴ / ۱۸۶، مجلد هبوط.
۷۳ .ناسخ التواريخ، ۴ / ۱۸۲، مجلد هبوط.

۷۴ . رجوع شود به "جوک باسشت"، ۲۱۱ ـ ۲۱۳؛ "تنبيه الغافلين"، ۳۳ ـ ۴۲.
۷۵. ناسخ التواريخ، ۳ / ۲۳۷، مجلد هبوط.
۷۶ . ناسخ التواريخ، ۳ / ۲۳۸، مجلد هبوط.

۷۷ . مسيحا برزگر
۷۸ . آفتاب و سايه ها؛ محمد تقی فعالی، ۱۴۰.
۷۹ . آفتاب و سايه ها؛ محمد تقی فعالی، ۱۴۲.
۸۰ . آفتاب و سايه ها؛ محمد تقی فعالی، ۳۰.

۸۱ . حکمة االشراق سهروردی، شهاب الدين، ۱۸، ترجمه سجادی، جعفر.
۸۲ . "نور علی نور ..." حسن زاده، حسن، ۹۶.

۸۳ . الشواهد الربوبية فى المناهج السلوکية، ۳۷۹ ـ ۳۷۸
۸۴ . شرح قيصری، ۱۰۸ ـ ۱۱۲؛ شرح خواجه محمد پارسا، ۷۵ ـ .۸۱

۸۵ . فصوص الحکم، فص شيثی، ۱۱۱، طبع بيدار.
۸۶ . فتوحات،۲/ ۶.

۸۷ . فتوحات مکيه،۳.
۸۸ . فصوص  الحکم،۳۹۳.
۸۹ . فصوص الحکم،۲۹۶.

۹۰ . رجوع کنيد به اثناعشريه،۱۷۷.
۹۱ . فتوحات مکيه،۸/۲.

۹۲ . فتوحات مکية، ۱/ ۳۳۴ سطر ۱۹.
۹۳ . رجوع کنيد به الغدير، ۱۱/ ۱۵۹.

۹۴ . انعام، ۱۲۱.
ــردمداران و پايه گذاران تصوف و عرفان، و اينکه تمامى  ــراى آگاهى از انحرافات س ۹۵ . ب
ــند، رجوع کنيد به کتاب هاى:  ــالم مى باش ــان از مخالفين مکتب اهل بيت عليهم  الس ايش

سفينة البحار، مستدرک سفينة البحار، اثنا عشريه، تحفة  االخيار، و...
۹۶. اختيار معرفة  الرجال، ۲ / ۵۹۲، بحار االنوار، ۲۵ / ۲۸۲.

۹۷. خصال،۴۲۹/۲.
۹۸. بحار االنوار، ۲۵ / ۸۲؛ ۶۳ / ۱۸۴ - ۲۷۶ از کافی.

۹۹. بحار االنوار، ۲۵ / ۲۸۱ از رجال کشی.
ــى مى داده اند و کارهاى  ــانى که خبرهاى غيب ــتان هاى مربوط به کس ۱۰۰. در برخى داس
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ــت ذکر شده است که ايشان با شياطين و جنيان  ــان سر مى زده اس عجيب و غريب از ايش
ــان هم در  ــند تا اينکه ايش ــته اند که عبادت خداوند را ترک کرده و تابع آنان باش پيمان بس
عوض به آنان کمک کرده و برايشان خبرهاى غيبى بياورند. رجوع کنيد به اثناعشريه شيخ 

حر عاملى ۸۵؛ قصص العلما (تنکابنى) ۳۸ - ۳۹.
۱۰۱. احتجاج، ۱ / ۱۷۱.

۱۰۲. بحار االنوار، ۶۹ / ۲۱۶.
۱۰۳. بحار االنوار، ۷۴ / ۲۷۴؛ بشارة المصطفی، ۲۸.

۱۰۴. بحار األنوار، ۲۶۴/۴
۱۰۵. التوحيد، ۴۰؛ بحار األنوار، ۲۳۰/۴

۱۰۶. کافى ۱۱۸/۱ ـ ۱۱۹ ؛ عيون اخبار الرضا عليه السالم ، ۱۲۷/۱ 
۱۰۷. ابن عربى: کتاب المعرفة، ۳۰۲۹

۱۰۸. عيون اخبار الرضا عليه السالم ، ۱۰۸/۱.
۱۰۹. نهج البالغه، خطبه ۱۸۵ ؛ بحار األنوار، ۲۶۱/۴.

ــه محال بودن ذاتی وجود  ــيعی، اعتقاد ب ــت که در طول تاريخ اعتقادی ش ۱۱۰. بايد دانس
ــت، و اعتقاد به آن توسط فلسفه يونان و عرفای  ــلم و بديهی بوده اس نامتناهی از امور مس
اهل سنت در بين برخی از ايشان رخنه کرده است. ابو الصالح حلبی قدس سره می فرمايد: 
فيلزم ما قلناه من وجود ما ال نهاية له، مع استحالته بدليل وجوب حصر ما وجد. (أبو صالح 

حلبی: تقريب المعارف، ۷۶).
ــی قدس سره می فرمايد: إن وجود ما ال نهاية له محال. (االقتصاد، ۲۴).  شرح  ــيخ طوس ش
ــرح تجريد،  ــد: إن وجود ما ال يتناهی محال علی ما يأتی. (عالمه حلی: ش تجريد می نويس

.(۳۵
۱۱۱. عيون اخبار الرضا عليه السالم

۱۱۲. بحاراالنوار/ ۱۲/۴ از توحيد و معانی االخبار.
۱۱۳. بحاراالنوار/ ۱۳/۴ از توحيد.

۱۱۴. الکافی/۸۹/۱، باب خلق أبدان األئمة و أرواحهم.
۱۱۵. بحار األنوار، ۷/۴، باب تأويل قوله تعالى خلقت بيدی.

۱۱۶. نهج البالغة - خطبه ۱۰۸.
۱۱۷. رجوع کنيد به: متشابه  القرآن، ۱ / ۹۸.

۱۱۸. بحاراالنوار- جلد ۳ - صفحه ۲۲۴.
۱۱۹. توحيد،۲۵۰ / ۳۶، باب الرد على الثنوية والزنادقة.

۱۲۰. االختصاص، ۲۳۵.
۱۲۱. التوحيد، ۱۱۵.
۱۲۲. التوحيد، ۳۰۸.

۱۲۳. التوحيد، ۱۳۲، باب القدرة.
۱۲۴. بحار األنوار، ۱۸ / ۶۷،

۱۲۵. بحار االنوار، ۸۴ / ۳۳۹.
۱۲۶. بحار االنوار، ۲۵ / ۱۷، باب بدو أرواحهم و أنوارهم.
۱۲۷. بحاراالنوار، ۴ / ۱۴۹؛ التوحيد، ۱۰۵؛ کافى، ۱ / ۸۳.
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ــرب  مرحوم عالمه محمد تقی جعفری علی رغم اين که با مش
ــويی های دارد، اما در برابر  ــفی و عرفانی نقاط مشترک و همس فلس
ــدت وجود و وحدت  ــفه و عرفان يعنی وح ــتاورد فلس مهمترين دس
ــفه و عرفان جدا  ــه و راه خود را از فلس ــخت موضع گرفت موجود س
ــيعی ظاهر می شود. وی  کرده و در قامت يک عالم و متکلم دينی ش

در کتاب «مبدأ اعلی» می نويسد:
ــر ايمانی و علمی خود را با اين مکتب  ــرب هم مدتی از عم «غ

طی می کرد ولی باالخره بيدار شد.
ــد از آن  ــدت کانبيا دورن ــب تاريک وح ــن مکت اي
ــتورند از آن.... ــتان می اش افهام مس بر قول مس

ــفراء حقيقی مبدأ اعلی  مکتب وحدت موجود با روش انبياء و س
تقريبًا دو جاده مخالف بوده و به هم ديگر مربوط نيستند. زيرا انبياء 
ــنخ اين موجودات مادی و  همگی و دائمًا بر خدای واحد ماورای س
ــخيص و  صوری، تبليغ و دعوت کرده اند و معبود را غير از عابد تش

خالق را غير از مخلوق بيان کرده اند.
ــب را اختصارًا مورد بحث  ــا بعضی ديگر از خواص اين مکت  م

قرار می دهيم:
ــت که عقل و فهم و علم و  ــواص اين مکتب اين اس ۱)   از خ
ــت را به کلی حجاب تاريک  معرف
ــمندترين  ــخيص داده و دانش تش
ــريت  ــفه عالم بش ــا و فالس علم
ــن مکتب مانند  در نظر اعضاء اي

حيوانات اليعقل می باشند.
ــادات و تکاليف فقط  ۲)  عب
معاش  ــم  تنظي ــرای  ب ــی  وظائف
دنيوی و يا وصول و اتحاد با ذات 
خدائی است و اگر برای کسی اين 
حالت دست داد تمامی تکاليف از 
ــت و به آيه «و اعبد  او ساقط اس
ــن» نيز  ــی يأتيک اليقي ربک حت
استدالل کرده اند. در صورتی که 
پيغمبری از پيغمبران حقه تا نفس 
ــدون تکليف  ــين، خود را ب واپس
ــر را عمل به  ــام عم ــده و تم ندي

شريعت خود نموده اند ...
ــد در عالم  ــالف عقائ ۳)  اخت
بشريت برای اين مکتب نامفهوم 
ــاهير اين  ــت. چنان که از مش اس

مکتب نقل شده است که:
ــدًا  عقائ ــه  االل ــی  ف ــق  الخالئ ــد  عق
ــدوه اعتق ــا  م ــع  جمي ــدت  اعتق ــا  ان و 

ــت، آفتاب پرست، ستاره پرست، آتش پرست، فرعون   بت پرس

ــت، ماده پرست همه و همه در  ــت، گوساله پرست، حيوان پرس پرس
نظر اين مکتب حق و مطابق واقع اند؛ زيرا تمامی اين مفاهيم اجزاء 
ــت بگوئيد چگونه خداوند کل را  ــتند. ممکن اس مختلفی از خدا هس
دارای اجزاء می توان قرار داد و در دسته الهيين کسی به اين مطلب 
اعتقاد ندارد. ولی بر اهل اطالع اين حقيقت قضيه روشنی بوده و در 
ــتجات نثری و نظمی اعضاء اين مکتب می توان  موارد زيادی از نوش

شاهد بر اين معنی پيدا کرد.
عبدالرحمن جامی گويد اگر مقصودش ظاهر شعر بوده باشد:

ــی ــذرد گل باش ــو گل گ ــون در دل ت چ
ــی باش ــل  بلب ــرار  ق ــی  ب ــی  بلبل ور 
ــت اگر روزی چند تو جزئی و حق کل اس
ــی ــی کل باش ــه کن ــق پيش ــه ح انديش

باز در جای ديگر از رباعيات معروفه خود گويد:
ــت عيان  ــئون گش چون حق به تفاصيل و ش
ــود و زيان ــر س ــم پ ــن عال ــد اي ــهود ش مش
ــان عالمي ــم  ه و  ــم  عال ــد  رون ــاز  ب ــون  چ
ــه ميان ــق آيد ب ــال،  ح ــه اجــــم در رتبــ

ــب الوجود (خدا) دو حالت تصور کرده:  در اين رباعی برای واج
ــت که  حالت اجمالی و حالت تفصيلی؛ در حالت اجمالی همان خداس
گاهی با کلمه مقام جمع الجمعی تعبير می کنند. و در حالت تفصيلی 
ات امکانی می گردد.  سائر موجودات است که مالزم تعينات و تشخصّ

و نيز گويد:
ــود  ب ــه  خان ــان  نه ز  ــی  غيب ــاهد  ش آن 
ــرای وجود ــه صح ــه ب ــان خيم ــوه کن زد جل
ذات   ــارض  ع ــر  ب ــات  تعين ــف  زل از 
ــه ربود ــت دل ز صد حلق ــه بس ــر حلقه ک ه

ــائر تعينات مانند  ــت که س در حقيقت [خداوند] ذات واحدی اس
ــت. اين که گفته  ــته اس حلقه های زلف بر صورت آن ذات نقش بس
ــت و تأويل نظر ديگری است و نيز اشعار  ــد معنای ظاهر شعر اس ش
معروفه که انکار ممکن الوجود نموده و غير از خدا موجودی را تصور 

نکرده است. بيتی است که ذيالً نگاشته می شود:
ــم ه ــاد  اتح ــود  ب ــر  کف ــول  حل ــا  اينج
ــر آمده ــک مکرر ب ــت لي ــن وحدتی اس اي

ــات معروفه جامی که از کلمات ظاهره مکتب در وحدت  و از ابي
موجود است سه بيت ذيل است که نقل می شود:

ــد ــده پدي ــان آم ــام نه ــان و ج ــاده نه ب
ــاده رنگ جام ــس باده و در ب ــام عک در ج
ــه بود ــاز ما چ ــو که آغ ــه گفتگ ــی ب قوم
ــا کدام ــه انجام م ــتجو ک ــی به جس جمع
ــت و بس جامی معاد و مبدأ ما وحدت اس
ــالم» ــرت موهوم والس ــه کث ــا در ميان م

منبع: كتاب مبداء اعلى/عالمه محمد تقى جعفرى/ص73ـ 75

از نظـر مكتـب وحـدت 
وجود عبـادات و تكاليف 
بـراى  وظائفـى  فقـط 
و  دنيوى  معـاش  تنظيم 
يا وصول و اتحاد با ذات 
خدائى است و اگر براى 
كسـى اين حالت دست 
داد تمامـى تكاليف از او 
ساقط است و به آيه «و 
يأتيك  حتـى  ربك  اعبد 
اليقيـن» نيـز اسـتدالل 
كرده اند. در صورتى كه 
پيغمبـران    از  پيغمبـرى 
بـدون  را  خـود  هرگـز 
تكليـف نديـده و تمـام 
عمر را عمل به شريعت 

خود نموده اند ...
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مقاالت وارده
 نگرشى بر انظار تفكيكان/ حميد نيك فر

 قواعد پنهان يك تمدن/ سيد رضا حسينى
 نقدى بر كتاب دين و زندگى/ عباس شاه منصورى
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حميد نيك فكر

مقاله وارده
1
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در فصل نامه سمات، سال اول، شماره چهارم، زمستان ۱۳۸۹ دو 
ــه به عنوان دفاع از مکتب تفکيک و رديه بر مقاله ای به عنوان  مقال
ــد مکتب تفکيک  ــون مکتب تفکيک» که در نق ــی پيرام «مالحظات
است منتشر گرديد که 
در اين چند صفحه به 
ــی آن دو  ــد و بررس نق
مقاله پرداخته می شود.

مقالة  ــدای  ابت در 
ــون  ــی پيرام مالحظات
ــب تفکيک عامل  مکت
ــک  تفکي ــکوفايی  ش
ــن  ــه اول مدافعي (مقال
ــده  آم ــک)  تفکي
ــت  ــون دس ــت: چ اس
ــوم  مرح ــته های  نوش
ــی از  ــرزای اصفهان مي
متأخر  ــی  تاريخ ــر  نظ
و  ــت  اس ــرات  تقري از 
ــوارد ميان  در برخی م
و  ــته ها  نوش ــت  دس
ــت نوشته ها  ــی دس ــمگير وجود دارد، بررس تقريرات اختالفاتی چش

دارای اولويت است.۱
ــت: اوالً در مواردی که در   در اينجا توجه به اين نکات الزم اس
مقاله مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک به عنوان نقد مبانی مکتب 
تفکيک آورده شده  است، هيچ اختالفی بين نوشته های قديم و جديد 
ميرزای اصفهانی وجود ندارد. مضافًا بر اين که دست  نوشته های ميرزا 
ــت ولی در تقريرات  ــر عمر به صورت مجمل و مبهم بوده اس در آخ
ــی و  ــاری از اجمال گويی و مصلحت انديش ــوط و ع به صورت مبس
ــت. چنانچه در مقاله مدافعين مکتب تفکيک  ــده اس بی پرده بيان ش
آمده است که ايشان (ميرزا) بعد از تحکيم موقعيت علمی خويش در 
ــال ـ به تدريس معارف  ميان حوزويان آن ديار ـ بعد از حدود ۱۰ س
ــدام می کند و اين تا  ــول و مبانی وحيانی اق ــاس اص اعتقادی بر اس

هنگام رحلت ايشان به مدت ۱۶ سال ادامه داشته است.۲  
ــرات آقای  ــارت را از تقري ــک چندين عب ــان تفکي ــًا مدافع ثاني
ــوال مطرح می شود که چگونه است  صدرزاده آورده اند؛۳ حال اين س
ــاهد می خواهيد بر  ــت و به عنوان ش به عباراتی که مؤيد خودتان اس
ــتفاده کنيد از تقريرات کمک می گيريد اما در بعضی  مطلب ميرزا اس
از موارد که در مقاله مالحظاتی پيرامون مکتب تفکيک آمده است و 
ــی فلسفی و عرفانی ميرزا است آن ها را مردود دانسته  صريح در مش

و اعتنا نمی کنيد.
ــده: «خدا به آن ها [تمام مخلوقات] علم، حيات،  اين که گفته  ش
ــن کماالت خارج از  ــور تمليک می کند و همة اي ــهود و ن قدرت، ش
ــنخ ديگری  ــتند، و خود اين کماالت نيز س ــت مخلوقات هس حقيق

ــت موجودات دنيا و  ــتند که متفاوت با حقيق ــات الهی هس از مخلوق
ــت چيزی  ــود چگونه ممکن اس ــوال می ش آخرت اند.»۴ در اين جا س
ــد؟! آيا بين  ــد و خودش مخلوق باش خارج از حقيقت مخلوقات باش
خالق و مخلوق چيز سومی هم  می شود فرض کرد؟! و اين کماالت 
ــه دارای زمان و  ــتند ک ــارج از حقيقت مخلوقات، آيا حقيقتی هس خ
ــتند و زمان و مکان  ــتند يا خير؟ اگر متجزّی نيس مکان و اجزاء هس
ندارند پس چگونه تمليک می شوند به مخلوقاتی که متجزّی هستند. 
ــروج آن ها از  ــتند، ديگر خ ــر دارای اجزاء و زمان و مکان هس و اگ

حقيقت مخلوقات تناقض آشکار است.
ــک، کتاب معارف  ــة اول مدافعين تفکي ــب مقال ــه گفتة صاح ب
ــت. کتاب معارف القرآن، يکی از  ــرآن از آخرين تأليفات ميرزا اس الق
مفصل ترين تأليفات دورة آخر مرحوم ميرزا مهدی اصفهانی است.۵ با 
توجه به اين مطالب، در کتاب معارف القرآن نسخة صدرزاده صفحة 
۳۱۰ آمده است: «فتحقق الزمان بخلقة المشية و الصادر االول» در 
ــده است در حالی که اوالً  ــتفاده ش اين عبارت از لفظ صادر اول اس
اعتقاد به صادر اول از اعتقادات باطل فالسفه است؛ زيرا صدور يعنی 

ــیء،  ش ــک  ي ذات  از 
ــری تحقق  ــز ديگ چي
ــیء اول به  ــد و ش ياب
درآيد  ديگری  صورت 
ــه معنای  ــا خلقت ب ام
شیء»  من  «ال  ايجاد 
ــت. ثانيًا اين کتاب  اس
ــر ميرزا  ــر عم در اواخ
منتشر شده که فضای 
فکری و علمی مشهد 
آمادگی پيدا کرده بوده 
مخالفت  برای  ــت  اس
ــان  ــفه و عرف ــا فلس ب
ــردن اين  ــه کار ب و ب
ــن الفاظی از روی  چني
مصلحت  انــــديشی 

وجهی ندارد.
ــد  ــه گفته ان اين ک
احاطه علميه به احاطة 
می کند  بازگشت  ذاتی 

ــس در نتيجه همان طور که خدا احاطه علمی دارد، احاطه ذاتی و  پ
وجودی هم به همه اشياء خواهد داشت؛۶ اين شبهه اوالً جواب حلّی 
دارد به اين بيان که: اين اشکال شما ناشی از عدم تعمق در روايات 
ــت؛ زيرا علم خداوند زمان و مکان و به عبارت بهتر جزء ندارد تا  اس
اين که وقتی می گوييم ما در حيطة علم و اراده خداييم معنايش اين 
باشد ذات خداوند بر ما محيط است! بلکه منظور از عالم بودن يعنی 
هيچ گونه جهلی حتی در جزئيات در وی راه  ندارد؛ و نيز آيا علم خود 

مقالـة  در  كـه  مـواردى  در 
مكتـب  پيرامـون  مالحظاتـى 
تفكيـك بـه عنـوان نقـد مبانى 
مكتب تفكيك آورده شده  است، 
نوشـته هاى  بين  اختالفـى  هيچ 
قديم و جديـد ميرزاى اصفهانى 
وجـود نـدارد. مضافاً بـر اين كه 
دست  نوشـته هاى ميرزا در آخر 
عمر بـه صورت مجمـل و مبهم 
بـوده اسـت ولـى در تقريـرات 
بـه صورت مبسـوط و عـارى از 
اجمال گويى و مصلحت انديشـى 

و بى پرده بيان شده است.

اين كه گفته  شده: «خدا به آن ها 
[تمـام مخلوقات] علـم، حيات، 
قـدرت، شـهود و نـور تمليـك 
كمـاالت  ايـن  همـة  و  مى كنـد 
مخلوقـات  حقيقـت  از  خـارج 
هسـتند، و خود اين كماالت نيز 
سـنخ ديگرى از مخلوقات الهى 
هسـتند كـه متفاوت بـا حقيقت 
موجودات دنيـا و آخرت اند.» در 
اين جـا سـوال مى شـود چگونه 
خـارج  چيـزى  اسـت  ممكـن 
و  باشـد  مخلوقـات  حقيقـت  از 
خودش مخلوق باشـد؟! آيا بين 
خالق و مخلوق چيز سـومى هم  

مى شود فرض كرد؟! 
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شما به اين که مثالً شيطان موجود است، سبب می شود که ذات شما 
به وجود شيطان احاطه داشته باشد؟! 

ــات قرآن که  ــان که: در آي ــی دارد بدين بي ــواب نقض ــًا ج ثاني
ــت، خدا سومی از  ــت ها اس ــت خدا باالی همة دس می فرمايد: «دس
ــه  ــت ک ــری اس دو نف
ــوا  نج ــر  يکديگ ــا  ب
ــرين  ــد»، مفس می کني
معنا کرده اند که منظور 
از دست يعنی قدرت و 
منظور  و  خدا،  سلطنت 
ــت  ــومی اين اس از س
ــدا علم و آگاهی  که خ
دارد که شما چه چيزی 
ــما  انجام می دهيد و ش
و  ــدرت  ق ــة  حيط در 
ــتيد.  هس او  ــلطنت  س
ــای  مبن ــق  طب ــاال  ح
ــه دفاع از  صاحب مقال
ــک در اين چنين  تفکي
ــاير آيات و  ــات و س آي
ــی از اين قبيل،  روايات
ــتی  ــوند و خدا را دارای دس ــد به ذات و وجود خدا ارجاع داده ش باي
فرض کرد در نهايت بزرگی و يا اين که خدا بايد آنقدر تکه تکه باشد 
ــر نجوا می کنند، در آن جا حضور  ــا برای هر دو نفری که با يکديگ ت
ــح  مکتب اين چنين  ــد؛ در حالی که طبق عقيده صحي ــته باش داش
ــت و خدا زمان، مکان و اجزاء ندارد و اين قبيل آيات متشابه به  نيس

محکمات ارجاع داده می شوند. 
ــاع از تفکيک۷ آورد ه اند  ــًا آيات و رواياتی را که در مقالة دف ثالث
ــفه و عرفاء برای اثبات وحدت وجود  ــت که فالس ــواهدی اس از ش
ــت و  ــد و خدا را وجودی می دانند که همه جا را پر کرده اس می آورن

جايی برای غير نگذاشته است.
 آنــان که طلــبکار خداييد خداييد                                   

بيرون زشما نيست، شماييد شماييد.
در اين مقاله آمده است، پس اگر آن غير (خدا)، کسی باشد که 
صاحب رأی و بداء و ايجاب کردن باشد، حقيقت ذات اشيايی که به 
ــطة آن غير مجعول شده اند، مجعول بالذات می شود.۸. در اين جا  واس
ــوال مطرح است که اگر فردی چيزی را جعل کند، آن شیء  اين س
ــول بالذات می گويند يا مجعول بالغير؟ و در اينجا توجهی به  را مجع
ــت زيرا در جعل وقتی که شی ای را مورد  ــده اس معانی جاعليت نش
ــط ديگری مورد جعل قرار  ــیء که توس جعل قرار می دهند به آن ش
ــز در ادامة حرف ميرزا که  ــول بالغير گويند؛ و ني ــت، مجع گرفته اس
ــل و ال تأثير و الغيرها» که آن غير،  ــت: «بالجعل و ال فع آمده اس
ــت که  ــوالت را بدون جعل بوجود می آورد؛ آيا اين تناقض نيس مجع

ــی می گويد مجعوالت و از طرفی می گويد بدون اين که جعل  از طرف
باشد آن ها را ايجاد می کند؟!

ــد:  ــخه نمازی۹ می نويس ميرزای اصفهانی در معارف القرآن نس
فنسبة النظامات الغير المتناهيه فی االطوار الغير المتناهيه و نقيضها 
ــر متناهی با کيفيات  ــاويه: پس نظام های غي ــی علمه تعالی، متس ال
ــان به علم خدای  ــای غير متناهی و نقيض آن ها، نسبت ش و طوره
تعالی، نسبت تساوی است. و نيز در معارف القرآن نسخة صدرزاده۱۰  
می نويسد: ... فيکون برهانًا علی ان اهللا تعالی جاعل بذاته فی مرتبه 

ذاته للنظامات الغير المتناهيه فی االطوار غير متناهيه.۱۱ 
ــت که اختصاص  در اين دو عبارت ميرزا الفاظی به کار برده اس
به فلسفه و عرفان دارد در حالی که کتاب معارف القرآن در اواخر عمر 
ــت؛ واژه اطوار از نظر بار معنايی با واژة خلقت  ــته شده اس ميرزا نوش
تفاوت دارد، طور بدين معنا است که چيزی در يک لحظه به صورتی 
باشد و همان چيز در لحظه بعدی به صورت ديگری. همانند آب که 
در يک موضعی تبديل به يخ  و در موضع ديگر تبديل به بخار می شود 
و اعتقاد به اطوار نامتناهيه دقيقًا همان عقيده به ازليت وجود عالم، و 
انکار حدوث اشياء، و بازگشت همه تطورات به ذات خدا می باشد که 
ــفه و عرفاست. اما واژه خلقت يعنی بدون سابقة  همان عقيده فالس
ــود آوردن و خلق کردن؛ و خود  ــدون مادة قبلی به وج ــودی و ب وج
ــخة صدرزاده ص ۳۲۱ می گويد: بزرگان  ميرزا در معارف القرآن نس
عرفاء قائلند که ذات خدای تعالی تطور و تجلّی به طور های مخلوقی 
ــت؛۱۲ که طبق اين متن، تطور به اطوار نامتناهيه اعتقادات  کرده اس
ــت در حالی که ميرزا خويشتن و مکتب خويش را مخالف  عرفاء اس

و  ــان  عرف و  ــفه  فلس
ــه نظر  ــی کالم (ب حت
می داند،  ــاگردانش)  ش

چنانچه می آيد.
ــه  مقال ــندة  نويس
ــک  تفکي از  ــاع  دف
ــد: معلوم شد  می نويس
ــرزا مهدی  ــر مي از نظ
مخلوقات،  ــی،  اصفهان
همه مجعول و مخلوق 
رأی  و  ــيت  مش ــه  ب
 ... ايشان  هستند  الهی 
ــالف ديگر  حتی بر خ

متکلمان، قائل است که مخلوق، به تمام معنا و به تمام ذات مخلوق 
ــت زيرا... در کالم هم با عنوان «ممکنات» از آن ها [مخلوقات]  اس
ــود که در تعريف آن ها می گويند ممکن چيزی است که  تعبير می ش

نسبت به وجود و عدم مساوی است.۱۳ 
ــر ديگر متکلمان امثال  ــد عبارت فوق اوالً  بايد گفت مگ در نق
شيخ طوسی، شيخ مفيد، سيد مرتضی، خواجه و عالمه و... مخلوقات 
ــوق نمی دانند؟! و می گويند بعضی  ــه تمام معنا و تمام ذات مخل را ب

 آيـات و رواياتـى را كه در مقالة 
از  آورد ه انـد  تفكيـك  از  دفـاع 
شـواهدى اسـت كـه فالسـفه 
و عرفـاء بـراى اثبـات وحـدت 
وجـود مى آورند و خدا را وجودى 
مى دانند كه همه جـا را پر كرده 
است و جايى براى غير نگذاشته 

است.

در كتـاب معارف القرآن نسـخة 
آمـده   310 صفحـة  صـدرزاده 
بخلقة  الزمـان  اسـت: «فتحقق 
المشـية و الصادر االول» در اين 
عبارت از لفظ صادر اول استفاده 
شـده اسـت در حالـى كـه اوالً 
اعتقـاد به صادر اول از اعتقادات 
باطل فالسـفه است؛ زيرا صدور 
يعنـى از ذات يـك شـىء، چيز 
ديگرى تحقق يابد و شـىء اول 
بـه صـورت ديگـرى درآيـد اما 
خلقـت به معناى ايجـاد «ال من 

شىء» است.
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ــتند؟! يا اين که می گويند  از ذات مخلوقات حادث و بعضی قديم هس
ماده اوليه و هيواليی قديم داريم و خداوند همانند نانوا از اين خمير 
مايه، صور بوجود آورده است و خدا را در حد نانوا و نقاش می دانند؟! 
ــود  ثانيًا در کالم قدمای متکلمين لفظ حدوث به کار برده می ش
ــکان را تغيير دادند  ــفه، معنای ام و گاهی هم لفظ امکان، اما فالس
ــف نمودند و  ــراد متکلمين بود تحري ــی آن که م ــای واقع و از معن

ممکن الوجود را قديم دانستند!
ــتعمال می کنند، برای  ــن را اس ــر لفظ ممک ــًا متکلمين اگ ثالث
ــا را بوجود آورده  ــت که واقعًا مخلوقند و خالقی آن ه مخلوقاتی اس
ــت و اگر  ــیء» خلق کرده اس ــد آن ها را «المن ش ــت. و خداون اس
بخواهد آن ها را نابود کند هيچ مانعی پيش نمی آيد: ان يشأ يذهبکم 

و يأت بخلق جديد.
ــت: ... و انه  ــخة صدرزاده آمده اس ــاب معارف القرآن نس در کت
ــه و بين ربه فصل، بنده به  ــد) کون و تحقق به تعالی؛ ليس بين (عب
ــت.۱۴  خدا بود و تحقق دارد؛ و ميان او و پروردگارش فاصله ای نيس
ــت که دو شی ء  ــتن و عدم آن، در جايی متصور اس اوالً فاصله داش
دارای مکان و زمان باشند اما در مورد موجودی که زمان و مکان و 
ــبت به مخلوقاتش که حادث و دارای زمان و مکان  اجزاء ندارد، نس
ــت،  ــند، گفتن اين که بين اين دو هيچ فاصله ای نيس و اجزاء می باش
ــی از عدم درک کافی معنای خالق و تباين آن با معنای مخلوق  ناش
ــت، به دو صورت  ــت. ثانيًا اين که بين خدا و بنده فاصله ای نيس اس
ــدت نزديکی و  ــود، ۱ـ يا عين همند ۲ـ يا اين که از ش تصوير می ش
ــت؛ اگر عين  قرار گرفتن در کنار هم، کانّه فاصله ای بين آن ها نيس
ــت، می شود وحدت وجود و موجود و اگر  همند و دوئيت اعتباری اس
دوئيت دارند و بسيار نزديک يکديگرند، خداوند دارای زمان و مکان 
و اجزاء می شود که هر دو صورت با اقوال علماء و فقهاء و متکلمين 

اعالم و ضرورت مکتب وحی مخالفت دارد.
ــت: .... و ان اخذه (رب) و عطائه و  ــی از ميرزا آمده اس در عبارت
ــه و امداده، متعاليه من ان تعرف بالعلم و العقل، فضالً من ان  تحميل
ــريه:  تعرف بالمعلومات و المعقوالت و المفهومات و المتصورات البش
ــان بتواند  ــيدن و تحميل و امداد الهی، از اين که انس گرفتن و بخش
ــت، چه رسد به اين که  ــد، برتر اس آن ها را به نور علم و عقل بشناس
به معلوم ها و معقول ها و مفهوم ها و تصورات بشری شناخته شود.۱۵ 
ــا معلوم ها و معقول ها  ــد جاعليت و قدرت خدا ب ــه گفته ان اين ک
ــناخته  ــوال پيش می آيد که با چه چيزی ش ــود، س ــناخته نمی ش ش
ــل با جعل وی، و  ــت که جاعليت جاع ــوند؟ آيا غير از اين اس می ش
ــناخته می شود و مخصوصًا راجع  قدرت قادر با اعمال قدرت وی ش
به خدا که ذاتی است فراتر از زمان و مکان و اجزاء داشتن، شناخت 
ــا از راه مخلوقات وی امکان پذير  ــدرت و جاعليت وی، تنها و تنه ق
ــناختن مخلوقات وی، پی می بريم که قادری  ــت، و با ديدن و ش اس
ــت؛ زيرا قدرت در  ــوای اين مخلوقات اس متعال وجود دارد که ما س
ــت  ــت. بديهی اس مخلوقات قابل نقصان و يا حتی از بين رفتن اس
کسی که منکر شناخت عقلی وجود و علم و قدرت باری تعالی شود 

ــهود و تجربه و تخيل آورد و دقيقًا همان راه  ــف و ش بايد رو به کش
عرفا را طی کند.

نويسنده مقاله اول دفاع از تفکيک می نويسد: مرحوم ميرزا علم 
ــفی و عرفانی و حتی  خدا به مخلوقات را برخالف تمام عالمان فلس
ــار ذات نمی داند و ذات را معلوم  ــی از طريق علم به ذات و آث کالم
ــمارد؛ زيرا خدا را عين  ــه معنای واقعی کلمهـ  نمی ش ــود ذاتـ  ب خ
حقيقت علم ذاتی می داند و حقيقت علم را غير معلوم و مباين با آن 
می شمارد. او معتقد است که بزرگان بشر بعد از تحقيقات فراوان در 

مورد علم خدا، در نهايت دو قول را معتقدند...۱۶
ــود۱۷که   در ادامه عبارت فوق از ميرزا تنها دو قول آورده می ش
ــت و حرفی از قول  ــول عرفاء اس ــفه و ديگری ق ــی، قول فالس يک
متکلمين به ميان نمی آيد؛ نويسنده مقاله دفاع از تفکيک سعی دارد 
که به خواننده بقبوالند که مشرب ميرزا غير از فلسفه و عرفان و حتی 

کالم است و جدای از 
ــن نحله های فکری  اي
در  حالی که  در  ــت.  اس
از  حرفی  ــرزا  مي کالم 
ــنايان  ــن و آش متکلمي
به معارف مکتب وحی 
ــه  بلک ــت  اس ــده  نيام
و  ــفی  فلس ــة  نحل دو 
ــی را مورد انتقاد  عرفان
لذا  ــت،  اس داده  ــرار  ق
ــوان نتيجه گرفت  می ت
ــه  اين ک ــای  ادع ــه  ک
ــرزا مخالف با کالم  مي
ــت از برداشت های  اس
ــه  ــنده مقـــــال نويس
پيرامون  ــی  «مالحظات
عامل  تفکيک  ــب  مکت
ــک»  تفکي ــکوفايی  ش
ــت نه اعتقاد ميرزا.  اس
متکلمين  ــه  گرچ ثانيًا 
ما معصوم نيستند ولی 
ــی در مطالبی  اگر گاه

ــان وجود داشته باشد  ــتباهی در کلماتش که بيان کرده اند خطا و اش
ــفه و عرفاء که از جهت مبانی و اکثر مطالبی  نبايد آن ها را با فالس

که بيان کرده اند، به بيراهه رفته اند، با يک ديد نگريست.
ــی پيرامون مکتب  ــر مالحظات ــه مالحظه ای ب ــدای مقال در ابت
ــت:  تفکيک (دومين مقالة دفاع از تفکيک) از ابواب الهدی آورده اس
فهو جل جالله خالق الوجود و رب الوجود و رب الحياه و رب العقل و 
العلم و القدره و القوه و هذه االنوار المجرده ...۱۸ در اين جا تعبير انوار 
مجرده آورده شده است که غير از نقدهايی که به مقاله اول دفاع از 

در كتـاب معارف القرآن نسـخة 
صـدرزاده آمـده اسـت: ... و انه 
(عبد) كـون و تحقق بـه تعالى؛ 
ليس بينـه و بين ربه فصل، بنده 
بـه خـدا بـود و تحقـق دارد؛ و 
ميان او و پروردگارش فاصله اى 
نيست. اوالً فاصله داشتن و عدم 
آن، در جايى متصور است كه دو 
شى ء داراى مكان و زمان باشند 
امـا در مورد موجودى كه زمان و 
مـكان و اجزاء ندارد، نسـبت به 
مخلوقاتـش كه حـادث و داراى 
زمان و مكان و اجزاء مى باشـند، 
گفتـن اين كه بين ايـن دو هيچ 
فاصله اى نيسـت، ناشى از عدم 
درك كافى معناى خالق و تباين 

آن با معناى مخلوق است.
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طول ديگری قرار می گيرد و يا وجه مشترک آن ها بسيار کم است يا 
ــترک ندارند که يکی در عرض ديگری قرار می گيرد.  اصالً وجه مش
ــيايی است که دارای  ثانيًا در عرض و در طول قرار گرفتن برای اش
اجزائند و زمان و مکان دار هستند و ليکن صحبت از طول و عرض و 
قرار گرفتن بين دو موجود که يکی متجزی و زمان و مکان دار است 
ــت،  ــتن اس و ديگری متعالی از اتصاف به زمان و مکان و اجزاء داش
ــالبه به انتفاء قابليت موضوع است. لذا اين که در نتيجه در مکتب  س
ميرزای اصفهانی وجود اشيا عينًا همان وجود خدا دانسته می شود و 
ــود که الوجود اال وجود اهللا۲۲ دقيقًا همان مذهب وحدت  گفته می ش

موجوديان است.
ــب مقاله می نگارد: و اين حقايق [نور علم و وجود و حيات  صاح

ــه حقيقت  و...] در مرتب
و  ــتند،  نيس ــود  وج
نسبت  است  همچنين 
ــروردگار  ــه پ ــود ب وج
ــک  ــی مال ــزت يعن ع
وجود، و مالک وجود در 
رتبة وجود نمی باشد.۲۳. 
ــا بايد به اين  در اين ج
ــت،  داش توجه  ــه  نکت
ــن حقائق در  اين که اي
ــت وجود  ــة حقيق مرتب
ــز مالک  ــتند، و ني نيس
ــدا) در رتبة  ــود (خ وج
در  ــد،  نمی باش ــود  وج
ــورت چه فرقی  اين ص
می ماند بين خدا و اين 
ــق، زيرا هر دو در  حقائ
ــتند  ــه وجود نيس مرتب
ــظ حقيقت  و آوردن لف
به  ــود  وج ــا  ب ــود  وج
ــبب افتراق  تنهايی، س

نمی شود.
نگارنده مقاله می گويد: معرفت خدای متعال که ورای اين انوار 
ــت نه با کمک اين ابزار [عقل و علم] و نه هيچ  و تمام مخلوقات اس

ابزار بشری ديگری امکان پذير نيست.۲۴ 
ــع تعالی و علم  ــد گفت که معرفت صان ــد اين مطلب باي در نق
ــت لذا  ــا از راه مصنوعات وی و به داللت عقل اس ــدرت او تنه و ق
ــی که  ــورد خالق بايد از راه مخلوقات پی به خالق برد، هر کس در م
ــد که روزی به وجود آمده و فردا روزی از بين  ــتن را بشناس خويش
ــه به وجود آورندة وی بايد متفاوت از وی  ــی رود، بايد توجه کند ک م
باشد زيرا در غير اين  صورت او نيز معدوم می شود و نيازمند موجدی 
می شود و اگر اين رشته ادامه يابد تسلسل حاصل می شود. لذا انبياء 

تفکيک در آوردن الفاظی همچون تطور و صدور و ظهور و.... که در 
ــده بود، به اين مطلب بايد توجه کرد  کالم ميرزا آمده بود، مطرح ش
ــيا را مخلوق و  ــفه (بر خالف مبانی متکلمين که همة اش که در فلس
ــم منقسم می شود  حادث واقعی و متجزی می دانند) وجود بر دو قس
۱ـ مجرد ۲ـ مادی؛ که تجرد را تعريف کرده اند به اين که ماده و آثار 
ماده را ندارد که از اشکاالتی که بر تجرد وارد است اين است که: اگر 
ماده ندارد  به چه نحو، دو مجرد از يکديگر تمايز می يابند و...۱۹حال 
چگونه است که ميرزا که به گفته حاميان وی از مخالفان سرسخت 
ــان  عرف و  ــفه  فلس
به  ــد  معتق ــد،  می باش
ــات که  ــرد مخلوق تج
ــا  ــده عرف ــان عقي هم

است شده است.
ابواب  در  ــه  اين ک
ــت:  اس آمده  ــدی  اله
الخالق  فی  ــيئيه  فالش
الشيئيه  هی  شأنه  جل 
ــه، و فی غيره  الحقيقي
ــر  ــيئيه بالغي ــی الش ه
ــه...۲۰ در  ــيئيه ل و الش
برای  گفته اند  ــه  اين ک
ــيئتی  ــق، ش ــر خال غي
ــت، اين سخن به  نيس
می شود:  معنا  گونه  دو 
ــالً مخلوقی در  ــا اص ي
ــود  خ و  ــت  نيس کار 
ــه به  ــت ک ــق اس خال
مختلف  ــای  صورت ه
ــی می کند يا  خود نماي
ــيايی وجود دارند که اگر از تعين و هذيت آن ها صرف نظر  اين که اش
ــرزای اصفهانی به اين  ــوند (که در مکتب مي ــم، خود خدا می ش کني
مطلب تصريح شده است) که در اين صورت مطلب به همان وحدت 
ــت  ــد، بازگش ــودی که ميرزا مهدی اصفهانی در رد آن می کوش وج

می کند.
نويسنده مقاله همچنين می نگارد: بنابراين وجود مخلوقات هرگز 
ــرض وجود خدا و در برابر او قرار نمی گيرد تا موجب تحديد او  در ع
ــود.۲۱ اوالً اين که توضيح خواهيم داد، اشياء نه در طول خدايند و  ش
نه در عرض خدا، اما بر اساس تفکر فلسفی و عرفانی و (همان گونه 
ــاهده می کنيد) تفکيکی، اشياء يا بايد در عرض خدا باشند يا  که مش
ــت به ناچار اشياء را در  در طول خدا و چون در عرض بودن غلط اس
طول خدا دانسته و گفته اند در عرض نيست، پس بايد در طول باشد 
زيرا که در طول و يا در عرض قرار گرفتن، متضاد يکديگرند و وقتی 
يک شئ با ديگری سنجيده شود يا وجود مشترک دارند که يکی در 

انبيـاء و ائمـه عليهـم السـالم، 
تنهـا راه معرفت و كمال معرفت 
خـدا را اقـرار و تصديـق عقلى 
قـرار داده انـد تـا بدين وسـيله 
كـه  برسـى،  خداشناسـى  بـه 
اين شـناخت توسـط ابزار عقل 
صورت مى پذيرد. (و البته روشن 
اسـت كه كنه ذات احديت حتى 
با عقل هم شـناخته نمى شود) و 
اگر معرفت عقلِى اقرار به وجود 
خداونـد و علم و قـدرت او انكار 
گردد، بايد به فلسـفه و عرفان و 
كشـف و شهود و تجربه و تخيّل 
و توهـم پنـاه بـرده شـود و در 
مخالفت با عرفا و فالسـفه تنها 

به صرف ادعا اكتفا گردد.

اين كه گفته اند جاعليت و قدرت 
معقول هـا  و  معلوم هـا  بـا  خـدا 
شـناخته نمى شـود، سوال پيش 
مى آيد كه با چه چيزى شـناخته 
مى شـوند؟ آيا غير از اين اسـت 
كـه جاعليت جاعل بـا جعل وى، 
و قـدرت قـادر با اعمـال قدرت 
وى شناخته مى شود و مخصوصاً 
راجع به خدا كه ذاتى است فراتر 
از زمان و مكان و اجزاء داشتن، 
شـناخت قـدرت و جاعليت وى، 
تنها و تنهـا از راه مخلوقات وى 
امكان پذيـر اسـت، و بـا ديدن 
و شـناختن مخلوقـات وى، پـى 
مى بريم كه قـادرى متعال وجود 
دارد كه ما سـواى اين مخلوقات 

است؛
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در فلسـفه (بر خالف مبانى متكلمين 
كـه همـة اشـيا را مخلـوق و حادث 
واقعـى و متجـزى مى داننـد) وجود 
بـر دو قسـم منقسـم مى شـود 1ـ 
مجـرد 2ـ مادى؛ كه تجرد را تعريف 
كرده انـد به اين كه مـاده و آثار ماده 
را نـدارد كـه از اشـكاالتى كـه بـر 
تجرد وارد اسـت اين است كه: اگر 
مـاده ندارد  بـه چه نحـو، دو مجرد 
از يكديگـر تمايز مى يابنـد و...حال 
چگونـه اسـت كه ميرزا كـه به گفته 
حاميـان وى از مخالفان سرسـخت 
فلسـفه و عرفـان مى باشـد، معتقد 
به تجرد مخلوقـات كه همان عقيده 

عرفا است شده است.

و ائمه عليهم السالم، تنها راه معرفت و کمال معرفت خدا را اقرار و 
ــيله به خداشناسی برسی، که  تصديق عقلی قرار داده اند تا بدين وس
اين شناخت توسط ابزار عقل صورت می پذيرد. (و البته روشن است 
که کنه ذات احديت حتی با عقل هم شناخته نمی شود) و اگر معرفت 
ــدرت او انکار گردد، بايد به  ــیِ اقرار به وجود خداوند و علم و ق عقل
فلسفه و عرفان و کشف و شهود و تجربه و تخيل و توهم پناه برده 
شود و در مخالفت با عرفا و فالسفه تنها به صرف ادعا اکتفا گردد.
                                                          والسالم

پى نوشت ها:
1 . فصل نامة سمات، شماره چهارم، ص 131

2 .همان، ص 134
3. همان، ص 135   
4 . همان، ص 136
5 . همان، ص 147
6 . همان، ص 139
7 . همان، ص 137 
8 . همان، ص 140

9 . نسخه نمازى، ص 325
10 . نسخه صدر زاده، ص 234

11 . فصل نامه سمات، شماره چهارم ص 143
12 . فصل نامه سمات، شماره چهارم ص 145

13 . همان، ص 142
14 . همان، ص 143
15 . همان، ص 143
16 . همان، ص 144.

17 . معارف القرآن نسخة صدرزاده صفحة 231.
18 . فصل نامه سمات، شماره چهارم صفحه 149.

19 . براى اطالع بيشتر مراجعه كنيد به فصل نامة سمات، شماره اول، مقاله  افسانه وجود 
مجردات از صفحة 22 تا صفحة 35.

20 . فصل نامه سمات، شماره چهارم، صفحه 151.
21 . همان، ص 152

22 . معارف الهيه درس 51 نسخه آستان قدس،محمود حلبى.
23 . فصلنامه سمات، شماره چهارم، ص 152 به نقل از ابواب الهدى 

24 . همان، ص 154
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2مقاله وارده

سيد رضا حسينى
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    در متون دينی به پااليش ذهن و دل تأکيده شده است و پيراستن 
اين دو ( ذهن و دل) ، خود مقدمه ای است برای شکوفايی جوانه ی 
ــت اشاره شود که پيراستن اين  دينداری در وجود آدمی. اما الزم اس
دو نيازمند سالم سازی محيط است، چرا که آدمی در تعامل پيوسته با 
محيط می باشد. و ذهن و دل او همواره از اين تعامل متأثر می شود. 
ــت که در دين مبين اسالم بر سالم سازی محيط  به همين خاطر اس
تأکيد فراوان شده است. چرا که سجايای انسانی در همه کَس رشد 
نمی کند و در انسانی که ذهن و دل او بيمار است جوانه های اخالق 
ــکد. به تعبير استاد مطهری «عزت و آزادگی  و دينداری نيز می خش
ــد ندارد. در  ــر بودن در همه کس رش و عدالت خواهی و خير خواه بش
ــهوتران و عياش ، اينها رو به زبونی و فرسودگی می روند؛  انسان ش
ــته و از تن رهيده رشد می کنند و لذا در آنجا  ــان از خود گذش در انس
ــهوت و عيش و نوش گراييده است، همه سجايای  ــان به ش که انس
و  است  مرده  ــانی  انس
انسان در لجن سيئات 
اخالقی فرو رفته است 
ــبب جامعه و  و بدان س
سقوط  راه  در  انسان ها 

می افتند.»۱
ــا  ــه م ــی اولي تلق
ــری  ــط آن چي از محي
ــم  چش با  ــه  ک ــت  اس
ــم اما با  ــر می بين ظاه
ــد  ــر باي ــل دقيق ت تأم
ورای  در  ــه  ک ــت  گف
ــط ظاهری  ــن محي اي
ــه ای  انديش و  ــر  فک
ــت که کمتر  نهفته اس
می کنيم،  ــه  توج به آن 
ــبت  ــی نس و به بررس
ــداری خود  ــا دين آن ب
ــم. اما جالب  می پردازي
است بدانيم آن فکر و 
نسبت  پيش  از  انديشه 
ــا دينداری ما  خود را ب
مشخص کرده است، و 
محصوالت او لحظه به لحظه در زندگی کنونی به دينداری ما جهت 
ــد. دنيايی که ما در آن زندگی می کنيم چيزی فراتر از مظاهر  می ده
صنعتی، شهری و ... است. به قول تافلر « نظام صنعتی چيزی بيش 
ــوه بود. يک نظام  ــط توليد کارخانه ها و توليد انب ــا و خ از دود کش ه
اجتماعی غنی و چند وجهی را تشکيل می داد که بر تمام جنبه های 
زندگی اثر گذارد.»۲  اساسًا هر تمدنی قواعد و اصولی خاص خود را 
ــايد حتی برای مردمانی که در آن تمدن زيست می کنند  دارد که ش

ــن و دل آنها تأثير  ــد اما به هر تقدير بر ذه ــن نباش نيز چندان روش
می گذارد و به زندگی آنها جهت می دهد. 

ــام « مدرنيته» که  ــت به ن ــای امروز ما متأثر از فضايی اس دني
ــياری از فعاليت های ما  ــول خاص خود را دارد و به بس ــد و اص قواع
ــا ناآگاه . چرا که  ــيم ي ــت می دهد، حال از اين موضوع آگاه باش جه
ــت و در اين  ــوخ کرده اس قواعد پنهان مدرنيته بر ذهن و دل ما رس
ــتر ما به دنبال يک زندگی مطلوب دينی هستيم، و صد افسوس  بس
ــويم  ــل می ش که به هنگام عدم موفقيت به هزار و يک علت متوس
ــه دوانده  ــر ذهن و دل ما ريش ــن قواعد پنهان که ب ــر به اي و کمت
ــت که حتی به  ــم. اين قواعد پنهان مدرنيته اس ــت توجه می کني اس

فعاليت های دينی نيز عمق و روحی غير دينی می دهد.
ــتری متناسب با آن  برای تحقق فعاليت های دينی نيازمند بس
ــتيم. به طور مثال اگر در گذشته هنرمند مسلمان، اثری  فعاليت هس
ــاطع می شد  هنری را خلق می کرد، از آن اثر چنان معنويتی دينی س
ــر به عالم معنا نزديک می کرد، چرا که آن هنر  که مخاطب را سراس
ــتر و عالمی دينی خلق شده بود. به تعبير مرحوم دکتر محمد  در بس
ــک عالم را اقامه می کنند،  ــنتی کبير و صغير ي مدد پور «هنر های س

همان عالمی که پيامبر 
ــه و  ــی اهللا علي ـ صل
ــور  ــه ـ در آن حض آل
آنگاه  و  ــت،  اس داشته 
مستور  ــان  عالمش که 
ــت،  ــا زوال ياف ــد ي ش
ــافی  ــر انکش ــر اث ديگ
ــت  دس از  را  ــش  خوي
ــه ياد گار هايی  داده ، ب
و  ــده  گمش عصری  از 
ــده، تبديل  فراموش ش

می شود.»۳
در روزگار ما و در 
بستر موجود آثار دينی 
کاهش  شدت  به  فاخر 

ــت  ــت به خلق چنين آثاری دس ــد و اگر هنرمندی هم توانس می ياب
ــير در عالمی  ــتر موجود خود را رهانيده، و با س ــلمًا از بس يازد، مس
ديگر توانسته است به خلق اثر دينی خود دست يابد. چرا که اصول 
ــب برای خلق آثار دينی فاخر  ــتری مناس و قواعد پنهان مدرنيته بس
نيستند و حتی اگر در اين فضا اثری دينی هم بخواهد خلق شود آن 

روح دينی را ندارد، به طور مثال بنای جديد واتيکان:
ــای جديد، يعنی مرکز مذهب کاتوليک تا روزگار ما ، که به  « بن
ــده در دوران رنسانس ساخته شده است  جای بنای قديمی ويران ش
نيز چندی از زيبايی های آسمانی کليسا های جامع قرون وسطايی با 
ــال و هوای قصری را تداعی می کند که قول به  خود ندارد، بلکه ح
قدرت جهان و همۀ ويژگی های اومانيستی عصری که اين بنا در آن 

دنيايـى كـه مـا در آن زندگـى 
مى كنيـم چيزى فراتـر از مظاهر 
صنعتى، شـهرى و ... اسـت. به 
قول تافلر « نظام صنعتى چيزى 
بيـش از دود كش ها و خط توليد 
كارخانه هـا و توليـد انبـوه بـود. 
يك نظام اجتماعـى غنى و چند 
وجهـى را تشـكيل مـى داد كـه 
بـر تمـام جنبه هـاى زندگى اثر 

گذارد.»

دنياى امروز مـا متأثر از فضايى 
است به نام «مدرنيته» كه قواعد 
و اصول خـاص خود را دارد و به 
بسيارى از فعاليت هاى ما جهت 
مى دهـد، حـال از  ايـن موضوع 
آگاه باشـيم يا نه . چرا كه قواعد 
پنهان مدرنيتـه بر ذهن و دل ما 
رسوخ كرده است و در اين بستر 
ما به دنبال يـك زندگى مطلوب 
دينى هستيم، و صد افسوس كه 
به هنگام عـدم موفقيت به هزار 
و يك علت متوسـل مى شويم و 
كمتـر به ايـن قواعـد پنهان كه 
بر ذهـن و دل ما ريشـه دوانده 
اسـت توجه مى كنيم. اين قواعد 
پنهان مدرنيته است كه حتى به 
فعاليت هـاى دينـى نيـز عمق و 

روحى غير دينى مى دهد.
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ساخته می شده در آن متجلی است».۴ 
ــالم)  در چنين فضايی حتی اگر عکس حضرت مسيح(عليه الس
ــود باز هم ردپای روح اومانيستی  ــيده ش و حضرت مريم(ع) نيز کش
ــان امروزی در آن قابل لمس است. و از  ــتر نفسانيت مدار انس و بس
همين جا است که بايد 
گفت وقتی به فرهنگ 
ــته خويش  و هنر گذش
عينکی  اگر  می نگريم، 
ــم زده ايم را  که به چش
ــر نداريم همه چيز را  ب

وارونه می بينيم. 
ــل  اصي ــر  هن
است  پلی  که  اسالمی 
ــی آدمی  ــرای نزديک ب
ــاحت قدس را به  به س
ــر دنيوی  ــه ای هن گون
ــًا  اساس و  ــم.  می بيني
ــاط  ارتب ــم  نمی تواني
حقيقی با شعر اسالمی، 
معماری اسالمی، تفکر 
ــگ و  ــالمی، فرهن اس
ــنن اسالمی  آداب و س
چنين  ــم.  کني ــرار  برق
ــبت  قضاوتی را به راحتی می توانيم در نگاه برخی محققان غربی نس
به تمدن اسالمی بيابيم. و صد افسوس که چنين نگرشی نسبت به 
ــته در ميان برخی از ما نيز وجود دارد. اصول  مظاهر فرهنگی گذش
ــت که در آن  ــتری را فراهم آورده اس ــان مدرنيته بس ــد پنه و قواع
ــيه رانده  ــد به حاش ــازگار باش هر چيزی که با اصول و قواعدش ناس

می شود.
اصول و قواعد فرهنگ و تمدن اسالمی در روح و جان مسلمين 
ــه را که با آن  ــلمانان هر آنچ ــرده بود که مس ــتری را فراهم ک بس
ــب نمی ديدند به صورت خود جوش به حاشيه  اصول و قواعد متناس
می راندند. «در تمدن اسالمی نسبت به شعر که عالوه بر ايرانيان و 
عرب ها، در ميان همۀ اقوام اسالمی ديگر، از آفريقا تا شرق آسيا، نيز 
منزلتی رفيع دارد، عنايت خاصی شده است با اين حال، صورت های 
ــتان بلند که امروز در غرب بازار  ديگری از ادبيات مثل نوول يا داس
پر رونقی دارد، هرگز در ميان مسلمين نباليده است. دليل اين امر آن 
ــکال ادبی، بويژه به صورتی که در قرن نوزدهم  بوده که اينگونه اش
ــکل گرفته ، در واقع اغلب تالش هايی برای خلق يک  ــتم ش و بيس
جهان خيالی و موهوم بوده که خواننده در آن فارغ از واقعيت خداوند 
ــير می کند، و اسالم همواره به نحوی اصولی با چنين خيالبافهای  س

غفلت انگيزی مخالفت بوده است.»۵
ــرای خود اصول و قواعدی پنهان  ــوی ديگر، مدرنيته نيز ب از س

ــود و  ــطه ی آن اصول و قواعد، زمينه ای فراهم می ش دارد که بواس
ــده بسياری از فکر ها، ايده ها، رفتار ها و ...  در اين زمينه ی فراهم ش
ــد. و  ــکل می گيرد و برای ما کامالً عادی و بديهی به نظر می رس ش
کمتر به ما مجال و فرصت می دهد که کمی تأمل کنيم که آيا واقعًا 
اين فکر ها، ايده ها، رفتار ها و ... صحيح است يا خير؟ به عنوان نمونه 
ــتۀ تحرير در می آيد،  ــی که با عنوان « تاريخ اديان» به رش کتاب هاي
عمدتًا تحت تأثير  فضای مدرنيته به بررسی و تحليل دينداری بشر 
ــتقيم يا غير مستقيم  می پردازند. و در غالب اين کتاب ها به طور مس
ــر به دين گرايش پيدا کرد؟  ــش مطرح می شود که چرا بش اين پرس
ــت و  ــؤال امروز برای همه ی ما امری عادی و مورد قبول اس اين س
برای آن به دنبال پاسخ هايی نيز می گرديم و اساسًا اين سؤال  حتی 
ــت. اما اگر  ــده اس ــؤالی مقبول و پذيرفته ش برای متدينين ما هم س
ــؤال جهت دار بوده و تحت  ــل کنيم درمی يابيم که اين س کمی تأم
ــت و اساسًا سؤال صحيح آن  ــده اس تأثير فضای مدرنيته مطرح ش
ــود چرا برخی از افراد گرايش به بی دينی پيدا  ــيده ش ــت که پرس اس
ــت  ــًا گرايش به دين امری فطری و اصيل اس می کنند؟ آری اساس
ــت که گونه ای انحراف از  ــش ندارد و اين بی دينی اس و نياز به پرس
مسير طبيعی زندگی آدمی است. به تعبير شهيد مطهری « از نظر ما 
ــش ندارد. آن کشش فطرت است. بلکه  گرايش دينی نيازی به پرس

بايد کاوش کرد که چرا بشر گرايش به بی دينی پيدا کرد؟»۶
ــؤاالت، فکر ها و نگرش ها تحت تأثير همان قواعد  اين گونه س
ــن و دل ما را به خود  ــت که امروز ذه ــول پنهان مدرنيته اس و اص
ــاخته و حتی تفکر خارج از آن قواعد و اصول را برای ما  ــغول س مش
بسيار سخت کرده است. و متأسفانه در اين ميان حتی تصوير خداوند 
ــتخوش دگرگونی  قادر متعال نيز تحت تأثير آن قواعد و اصول دس

شده است. 
ــود نيز، عاری  آنچه از معنا و معنويت در اين دوران گفته می ش
از آن عمق حقيقی و معنای ناب است، چرا که فضای زندگی امروز 
ــت. به همين خاطر در  ــوتی و رها از ساحت قدسی اس ــر ناس سراس
گوشه و کنار اين عالم هستی انواع فرقه ها و دسته ها را می بينم که 
ــی امروزين خود رنگی معنوی دهند، اما چه  در تالش اند تا به زندگ
سود که اغلب آنها جز گمراهی و گرفتاری در هواهای نفسانی چيزی 
ــد. و حتی در اين ميان پاره ای از جريانهای  برای مريدان خود ندارن
عرفانی هم که خود را به منبع غنی و ارزشمند دينی وصل کرده اند، 
باز هم نتوانسته اند در مريدان خود انسان های قدسی تربيت کنند. به 
تعبير حضرت امام (رحمۀ اهللا عليه) « روزگار ما روزگار عرفان لفظی 
ــيده شدن قرآن است. ما در روزگار عرفان لفظی به  و به حجاب کش
ــر می بريم . همه سخن از قدوسيت و قدسيان می گويند، اما اثری  س
ــيان را در زندگی خودمان نمی بينيم يا بسيار کم  از قدوسيت و قدس
ــم»۷ چرا که قواعد پنهان مدرنيته طرحی را در انداخته که ما  می بيني
در آن طرح اسيريم و برای رهايی از آن راهی جز درانداختن طرحی 

نو نداريم.
جالب آن که حتی برای فکر کردن و انديشه ورزی با واژگان و 

آنچـه از معنـا و معنويت در اين 
دوران گفته مى شـود نيز، عارى 
از آن عمـق حقيقى و معناى ناب 
اسـت، چرا كـه فضـاى زندگى 
امـروز سراسـر ناسـوتى و رها 
از سـاحت قدسـى اسـت. بـه 
هميـن خاطـر در گوشـه و كنار 
اين عالم هسـتى انـواع فرقه ها 
در  كـه  مى بينـم  را  دسـته ها  و 
تالش اند تا بـه زندگى امروزين 
خود رنگـى معنوى دهند، اما چه 
سـود كه اغلب آنها جز گمراهى 
و گرفتارى در هواهاى نفسـانى 
چيزى براى مريدان خود ندارند.

188

www.ebnearabi.com پژوهشى درباره ابن عربى ، عرفان و تصوف



ــی مواجهيم که معنای آنها با معنايی که مطلوب فرهنگ  اصطالحات
ــروز در علوم  ــياری از واژه هايی که ام ــت فاصله دارد. بس دينی اس
انسانی و در محافل علمی کشور ما رايج است معانی ای را به ذهن 
متبادر می کنند که با معانی آن واژگان در فرهنگ دينی فاصله دارد. 
ــی وجود دارد. برخی  ــًا بين جهان بينی و زبان رابطه ی نزديک اساس
ــود دارد و در فرهنگی  ــی خاص برای خ ــی معناي واژگان در فرهنگ
ــته باشند) اصالً قابل  ديگر ( در صورتی که تفاوت های ماهوی داش
ــوان واژۀ عربی «اجل» و  ــختی می ت ــتند. بنابراين « به س فهم نيس
ــتند، به  ــخص هس « تقدير» را که تعيين کننده ی زمان مرگ يک ش
ــای دارای مفهوم تقدير،  ــی ترجمه کرد که با جهان بينی ه زبان هاي

مربوط نيستند.»۸
ــه در ظاهر دينی و  ــياری از واژگان حتی واژگانی ک امروزه بس
ــی خود تهی شده اند و  ــند از آن معنای ارزش ــی به نظر می رس ارزش
ــتی که اين  ــه ای کامالً دنيايی به خود گرفته اند. و به راس درون ماي
خود يکی از معنای سکوالريسم است. اصول و قواعد پنهان مدرنيته 
ــات مصطلح در حوزۀ  ــی واژگان و لغ ــه تأثير خود را بر معان ــر چ اگ
ــت اما به دليل اهميت باالی  ــانی گذاش فرهنگ و هنر و علوم انس
آن ، اين تغيير و دگرگونی رنگ و لعاب سياسی نيز به خود گرفت. 
موالنا  ــور  پروفس
در اين زمينه می گويد: 
ــن  ــی از بزرگتري « يک
سلطه گرايی  ابزار های 
ــرب در دو قرن اخير  غ
و بويژه در قرن بيستم، 
ــاعۀ  اش و  ــازی  واژه س
مفاهيم  و  اصطالحات 
ــت.  علوم اجتماعی اس
اين زبان و تفکر غرب 
ــر ديگران  ــت که ب اس
و  ــد  می کن ــت  حکوم
ــنفکران» جوامع ديگر  ــتور روز به اصطالح «نخبگان» و «روش دس

را تشکيل می دهد».۹ 
اصول و قواعد مدرنيته عالوه بر آنکه معانی واژگان را دستخوش 
ــی برخی از واژگان را کامالً  ــر و دگرگونی کرد و محتوای ارزش تغيي
ــان  ــهر مطلوب و حتی انس دنيوی نمود، در ارائۀ الگوی زندگی و ش
کامل نيز جنبه های متعالی را تحت الشعاع جنبه های دانی و دنيوی 
قرار داد. از گذشته های دور ترسيم يک مدينۀ فاضله و تصوير انسان 
ــوم در ميان فرهنگ های مختلف بوده  مطلوب امری معمول و مرس
ــتان و هم در فرهنگ دينی و هم  ــت . اين امر هم در دورۀ باس اس
ــت. اما محتوای مدينۀ فاضله و انسان  در عصر جديد اتفاق افتاده اس
ــتان و فرهنگ دينی با آنچه در عصر جديد به  مطلوب در دوران باس
ــت. آرمان شهرهای دوران باستان  تصوير درآمده کامالً متفاوت اس
ــان می نماياند و  ــا و نيکی ها را پيش روی انس ــری از خوبی ه تصوي

ــهرهايی در تالش  است تا لحظه به لحظه ملکات  آدمی در چنين ش
ــهرهايی هم که در  ــی خود را ارتقاء دهد. آرمان ش ــانی و اخالق انس
فرهنگ دينی طرح ريزی شده اند از چنين ويژگی هايی برخوردارند و 
ــهر خدا» در  ــد. نمونۀ آن «ش در تالش اند تا آدمی به قرب الهی برس
ــتگاه نظری آگوستين دو گروه انسان  ــتين است. « در دس آثار آگوس
ــان های برگزيده و انسان های نفرين شده و  خود را می نمايانند. انس
ــهر خاکی»  ــهر خدا» و «ش ــهر، و «ش مراد او از اين دو گروه، دو ش
ــان مالک است.  ــهر خاکی زندگی مادی، اصل و انس ــت. در ش اس
شهروندان نيز خود خواه و مغرورند. اما شهر مينويی از معنويت روحی 

برخوردار است و شهروندش خدا را مالک قرار می دهد.»۱۰
اما آرمان شهرهايی که پس از دوره ی رنسانس ترسيم شده اند، 
ــت. آرمان شهرهای اين دوره  ــابق بوده اس عاری از حال و هوای س
ــانی آدمی و در اين ميان   ــت برای ظهور هواهای نفس ــتری اس بس
اعتال و عروج آدمی برای تقرب به ملکوت الهی به فراموشی سپرده 
ــود. نمونه ی آن را می توان به « دنيای قشنگ نو» اثر آلدوس   می ش
هايکسلی ويا « ۱۹۸۴» اثر ژرژ اورول اشاره کرد. از رنسانس به بعد 
گو اينکه هبوط آدمی امری مادام العمر است که تا ابد ادامه دارد. و 
ــی ديگر ذهن و دل انسان امروزی را به خود  ــاحت قدس تقرب به س

مشغول نمی دارد.
اما برای آدمی  پيش از اين دوره، واقعيت قدسی جايگاه و شأنی 

ويژه داشت:
ــی عبارت بود از خطاب و  ــيحی واقعيت قدس  « برای يک مس
ــت و فرد  ــی خداوند. اين وحی به صورت يک واقعيت وجود داش وح
ــيحی خود را در برابر آن می يافت. در مدرنيته اين تجربه از بين  مس
رفته است. در مدرنيته اتصال آسمان به زمين وجود ندارد. اين تجربه 
ديگر وجود ندارد که انسان در برابر يک واقعيت قدسی قرار دارد.»۱۱
ــا اصول و قواعدی مواجه  ــه هر تقدير آدمی در هر عصری ب  ب
بوده است که به عنوان زمينه و بستری به تمام فعاليت های او جهت 
ــت و اغلب اين قواعد، برای اکثر افراد جامعه پوشيده است.  داده اس
ــياری از رفتار های ما بدون آنکه  ــه اين قواعد به بس ــا جالب اينک ام
ــبت خود با اين اصول و  ــيم جهت می دهد. لذا، تعيين نس مطلع باش

قواعد يک ضرورت است. 

پى نوشت ها:
۱- علل گرايش به ماديگری، ص ۱۷۷ .

۲- موج سوم ، ص ۳۳.
۳-  حقيقت و هنر دينی ، ص ۲۲ . 

۴- سيد حسين نصر، جوان مسلمان و دنيای متجدد، ص ۳۲۰ – ۳۱۹ .
۵- همان، ص ۱۵۶ .

۶- علل گرايش به ماديگری ، ص ۴۷ . 
۷- نقل از محمد مددپور، حقيقت و هنر دينی، ص ۷۰ – ۶۹.

۸- ويليام مونتگمری وات، حقيقت دينی در عصر ما، ص ۲۴ – ۲۳.
۹- ظهور و سقوط مدرن، ص ۱۲۴.

۱۰- اسماعيل شفيعی سروستانی، تفکر، فرهنگ و ادب، تمدن، ص ۱۰۹.
۱۱- محمد مجتهد شبستری، تأمالتی در قرائت انسانی از دين، ص ۴۰.

امروزه بسـيارى از واژگان حتى 
واژگانـى كـه در ظاهـر دينـى و 
ارزشـى به نظر مى رسـند از آن 
معناى ارزشى خود تهى شده اند 
و درون مايـه اى كامـًال دنيايـى 
به خـود گرفته اند. و به راسـتى 
كـه ايـن خـود يكـى از معنـاى 

سكوالريسم است.
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ــی دانش آموزان  ــمت عظيمی از تربيت دين ــی که قس از آنجاي
اين مرز و بوم از طريق سيستم آموزش و پرورش رقم می خورد؛ به 
ــد ضروری باشد که با دقتی تام و حساسيتی ويژه به اين  نظر می رس
ــايه ی اين مراقبت ثمری نيکو به بار  ــته شود تا در س بخش نگريس
ــتری بدان مبذول شود، باز هم همتی  ــيند و هر اندازه توجه بيش نش

بيشتر و کاری مضاعف می طلبد. 
ــت اندرکار  ــری چند را در اين مقوله دس ــی عناص در اين وارس
ــی، امکانات  ــای آموزش ــون: معلم، فض ــم. عناصری همچ می يابي
ــت در اين مجال مورد  ــی و غيرهم. اما آن عنصری که بناس آموزش
ــی می باشد که چونان طعامی می ماند که  مداقه قرار گيرد ماده درس
ديگر عناصر (مثل معلم و امکانات آموزشی و ...) قرار است آن را در 
پيکره آموزش روان سازند و از آن قوت، حيات دينی به تن مخاطب 
بدوانند. بر اين اساس شايسته است در اين مقام اندکی درنگ نموده 
ــم، اميد آنکه مورد عنايت آن  ــی اجمالی اين مواد بپردازي و به بررس
ــياه غيبت افتد که رضايتش رضايت حق جلّ  ــين دوران س پرده نش

جالله و عظم شأنه است.
ــن کاوش آنچه در نظر گرفتيم  در  اي
ــی مقطع  ــن و زندگ ــی دي کتابهای درس
متوسطه است تا با معيار ثقلين،که رساننده 
ــتند و جز آن دو هيچ  ــه مقصد الهی هس ب
ــزان دين بودن را  چيز ديگر صالحيت مي

ندارد، به عيار نقد نهيم.
ــد تفصيلی مطالب،  ــا از آنجا که نق ام
ــالل مخاطب  ــايد م دفترها می طلبد و ش
ــاس و به  ــل آورد، بر اين اس ــم حاص را ه
ــت عليم حکيم به نقدی کلی بر هر  خواس
ــنده می کنيم. بر اين مبنا در هر  کتاب بس

ــماره از فصلنامه، يک کتاب از چهار کتاب دوره متوسطه را مورد  ش
نظر قرار داده و کليات مطالبش را به تحليل می نشينيم. 

كتاب دين و زندگى سال اول دبيرستان 
ساختار کلی  اين کتاب همچون کتاب های سال دوم و سوم در 
ــوم» طرح  ــه مرحله با نامهای «گام اول»، «گام دوم» و «گام س س
ــده است. گام اول که «آمادگی در انديشه و قلب» نام دارد  ريزی ش
ــه ورزی راهی را  ــش آموز ابتدا با انديش ــت که دان در صدد اين اس
ــفر» دانش آموز  ــپس در گام دوم با نام «آهنگ س انتخاب نمايد. س
بايد عزم کند که راه انتخاب شده را طی نمايد و نهايتًا در گام سوم با 
نام «قدم در راه»، دانش آموز بايد راهی را که با تفکر انتخاب نموده 

بود و عزم بر طی آن کرده بود، شروع به پيمودن نمايد.
ــی اين نگاه به نظر می رسد که اين نوع نگاه به تربيت  در بررس
ــه اين مقوله ندارد؛ چرا که  ــی چندان تطابقی با نگاه خود دين ب دين
دين اصل و اساس دين ورزی را خداشناسی می داند و نقطه شروع را 
بر اين اساس بنياد می نهد و هر آغازی را که از اين آبشخور جريان 
نيابد  صحيح نمی داند. چنان که از آيۀ "ذلکم اهللا ربکم ال اله اال هو 

خالق کل شیء فاعبدوه و هو علی کل شیء وکيل"۱ چنين برداشت 
ــا عناوينی چون  ــال معرفت خود را ب ــود که ابتدا خداوند متع می ش
ــده و آنگاه در سايه اين معرفت  ربوبيت، الوهيت و خالقيت متذکر ش
ــل نيز به همين (بندگی  ــتور به عبادت می دهند (فاعبدوه) و عق دس
ــالم  ــم می نمايد. چنان که موالنا اميرالمومنين عليه الس مولی) حک
فَتُه۲ (سرلوحه دين، معرفت خداوند متعال  می فرمايد: أولُ الدينِ معرِ
است). از شناخت اوست که بندگی آغاز می گردد و اين شناخت، قدم 
ــت . چنان که در حديثی ديگر، حضرت امام  اول و بن مايۀ دين اس
ــالم به همين حقيقت چنين اشاره فرموده اند  موسی کاظم عليه الس
ــدم تدين و ديانت به خداوند  فَتُه۳ ( اولين ق ــه بِه معرِ ــه: اَولُ الديانَ ک
ــناخت اوست.) و تا اين گام نخستين برداشته نشود مبنايی  متعال ش
ــگاه هر چقدر هم که  ــتوار گردد و آن ــده تا بنايی بر آن اس نهاده نش
ساختمان رفيع گردد تا ثريا می رود ديوار کج و ديوار کج سرانجامی 

جز ويرانی ندارد. 
از مالحظۀ آيات فوق آشکار می گردد که نقطه آغاز دين ورزی 
و تدين،  شناخت خداوند متعال است و دقتی مختصر نيز اين بيان را 
برای ما وضوحی بيشتر می بخشد؛ توضيح 
ــاخۀ  ــه ش ــه اگر ما تعاليم دين را در س آنک
ــی  ــادات، اخالق و احکام مورد بررس اعتق
ــن می گردد که معرفة اهللا  قرار دهيم، روش
در سه بخش به منزله روح برای تن است. 
ــی بدين گونه زيربنای اعتقادات  خداشناس
ــت که وقتی ما خدای واقعی را کما هو  اس
حقه شناختيم، رسولش را می شناسيم؛ چرا 
ــت که به آن  ــول واقعی همانی اس که رس
ــا او از او خبر  ــد و مطابق ب ــوت می کن دع
ــن، آن معرفت  ــول دروغي ــد اما رس می ده
ــان ادعيه چنين  واقعی از او را بيان نمی دارد و به اين حقيقت در لس
ــک فانک إن لم تعرفنی نفسک لم  ــده: اللهم عرفنی نفس ــاره ش اش
ــولک لم  ــولک فانک ان لم تعرفنی رس اعرف نبيک اللهم عرفنی رس
ــان که درغير اين  اعرف حجتک۴(پروردگارا، خودت را به من بشناس
صورت نبی ات را نخواهم شناخت، خدايا رسولت را به من بشناسان 
ــناخت) و چون او را  ــورت حجتت را نخواهم ش ــه در غير اين ص ک
ــم می کنيم و نه متهم که هر کدام از  ــناختيم او را نه توه صحيح ش
ــد و بنابر اين آن که خدايش  ــانه می رون اين دو توحيد و عدل را نش
ــناخت، اصول اعتقادی اش از گزند خطا در امان خواهد  را صحيح ش

ماند.
 اما زيربنا بودن خداشناسی در اخالق و احکام بدين گونه است 
ــی خدا را آن چنان که شايسته است بشناسد؛ مثالً او را  که اگر کس
ــد، مادامی که در  ــر بودنش و به قاهريت و قدرتش بشناس ــه حاض ب
ــده و بيم از جاللتش و  ــالف امر او را مرتکب نش ــت خ محضر اوس
ــير بندگی اش  اميد به فضل و رأفتش او را به حرکت متوازن در مس
ــوق می دهد و اين شناخت صحيح خداوند او را متخلق به اخالق  س

دين اصل و اسـاس دين ورزى 
را خداشناسـى مى دانـد و نقطه 
شـروع را بـر اين اسـاس بنياد 
مى نهد و هر آغازى را كه از اين 
آبشـخور جريان نيابـد  صحيح 

نمى داند.
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ــری که به  و عامل به احکامش می نمايد نه نظريه های اخالقی بش
ــده  ــط و درمان به ضد و امثالهم قائل ش ــی چون حد وس نظريه هاي

اندکه به اشکاالت مختلفی گرفتار می آيند. 
ــکان فهم عقلی  ــی می داند که ام ــن نقطه آغاز را خداشناس دي
ــده است و حجج  وجود خالق و خداوند در نهاد همه آدميان نهاده ش
ــده اند از همين نقطه آغازين  ــال ش الهی که برای تربيت نفوس ارس
ــروع می کنند (قولوا ال اله اال اهللا تفلحوا)  و در سايه تذکر به اين  ش
سرمايه فطری عقلی، بنای تربيت را می نهند. اين شان انبياء عليهم 
ــالم را موالنا اميرالمومنين عليه السالم چنين بيان می فرمايند:  الس
ــتأدوهم ميثاق فطرته و  ــله و واتر اليهم أنبياءه ليس فبعث فيهم رس
ــوالنش را ميان انسان ها  ــی نعمته.۵(پس خداوند رس يذکروهم منس

ــی پس از  ــاء را يک ــت و انبي برانگيخ
ديگری به سوی آنان گسيل داشت تا 
ــش را از آنان باز  ــه پيمان فطرت وفا ب
خواهند و آنها را متوجه نعمت فراموش 

شدۀ او بگردانند.) 
آنگاه که زنگار از اين معرفت زدوده 
شود آدمی در می يابد که مخلوق است 
ــت و او رازق؛  ــق؛ مرزوق اس و او خال
ــت و او مولی و به موازات اين  عبد اس
معرفت، حسن و شايستگی و بايستگیِ 
بندگی خداوند متعال نيز برايش وضوح 
ــت که با اين  می يابد و حال ديگر اوس
ــکار، راه بندگی بپيمايد که  هدايت آش
ــت و  منحصر در اطاعت از حجج اوس
نه تفکرات و سيستم های بشر ساخته 
که جز دوری از او چيزی را به ارمغان 

نمی آورد. 
ــن  ــن راه روش ــاب، اي ــا در کت ام
ــروک مانده و  ــوس مت ــت نف در تربي
ــری بر جای  ــه های ناقص بش انديش
ــر به اهم  ــوده که در زي ــه نم آن تکي

اشکاالت اين تفکر می پردازيم:
ــت که ما استعدادهای فراوانی داريم و  کتاب در گام اول بر آنس
ــتعدادها شکوفا شوند بايد هدفی را برگزينيم که  برای اينکه اين اس
ــالک برای اينکه هدف اصلی را  ــد و م جامع تمام اهداف فرعی باش
ــت؛ همان گونه که حضرت ابراهيم  ــيم افول ناپذير بودن اس بشناس
عليه السالم بر اساس اين معيار به چنين انتخابی دست زد و خدای 

افول ناپذير را مقصد و هدف اصلی زندگی خويش قرار دادند.
ــه درس ابتدايی کتاب را نيز به خود  ــه که س در نقد اين انديش
اختصاص داده چند نکته قابل ذکر است: اوالً در اين انديشه از همان 
ــت او موجب خضوع  ــت و از خدايی که معرف ــان محور اس ابتدا انس
ــت بلکه اين انسان است که  ــود خبری نيس و تدين و بندگی می ش

اساس بوده و برای اينکه استعدادهايش شکوفا شود رو به سوی خدا 
می نمايد و در اين راستا اگر آن خدا هم خدای واقعی نباشد توفيری 
ــت بلکه شکوفايی استعدادهای انسان  نمی کند؛ چون او مقصود نيس
مطلوب است و اين هدف با خدايی ذهن ساخته هم برآورده می شود 
ــه می کند و گمان می نمايد  ــا اين خدای تخيلی، دين ورزی پيش و ب
ــت و با بت ذهنی خود  که دين دارد در حالی که واقعيت غير اين اس
ــتعدادهايش هم  ــت. هرچند در اين گير و دار اس ــغول بوده اس مش
شکوفا شده باشد. حال آن که همان گونه که گفته آمد در نگاه دينی 
انسان ابتدا و در مقابل خدای واقعی، خود را مربوب و مملوک می يابد 
ــه اطاعت از حکم عقل، خود را بنده می يابد و حاصل اين يافتن،  و ب
کرنش و خضوع و بندگی است و برای يافتن چگونگی بندگی، خود 
را ناگزير از رجوع به حجت اهللا می يابد 
و در اين مسير خدای واقعی و نه خود 
ساخته، مقصودش گشته و طی طريق 

بندگی می نمايد.
ــرض اينکه نقد قبلی را  ثانيًا بر ف
ــم و انتخاب هدف جامع  ناديده بگيري
ــرار دهيم، معيار  ــزه دينداری ق را انگي
پايان ناپذيری اوالً و بالذات نمی تواند 
معياری مطمئن باشد؛ چرا که می توان 
ــور نمود که از  ــن چيزی را تص در ذه
ــد و آنگاه -  هر جهت پايان ناپذير باش
ــرار دهيم و  ــاذ باهللا- آن را خدا ق العي
دين ورزی نمائيم، يعنی از همان ابتدا 
ــاخته  ــتی را بنا نهاده ايم و س بت پرس
ــرار داده  ــود را مقصود خود ق ذهن خ
ــال آنکه اگر در دين به افول  ايم. و ح
ــمه و جل  ــری حق تعالی عز اس ناپذي
ــده، به اعتبار ثانوی و  جالله اشاره ش
ــی از ويژگی های خالق  ــه عنوان يک ب
ــده. بنابراين اگر حضرت  به آن نظر ش
ــالم می فرمايد: ال  ــم عليه الس ابراهي
ــته و  ــه اعتبار ثانوی مد نظر داش ــول پذيری را ب ــب اآلفلين، اف اح
ــت، از موصوف به چنين صفتی  ــه عبارتی چون صفت مخلوق اس ب
ــاره نموده و  ــی دارد؛ چنان که در ادامه به همين معيار اش ــر حذر م ب
ماوات و األرضَ حنيفًا و  ّالس ر ی للَّذی فَطَ می فرمايد: إنّی وجهتُ وجهِ
بدين گونه خالق بودن که در مقابلش مخلوق بودن ديگر موجودات 
ــرکين تذکر می دهد و  ــت می نمايد، به عنوان مالک به مش را حکاي
ــوع می دهد. مويد اين مطلب  ــان رج آنها را با اين ويژگی به خودش
ــالم است که می فرمايند: ...فلما  فرمايش حضرت امام رضا عليه الس
أفل الکوکب قال ال احب االفلين، ألن االفول عن صفات المحدث 
ــتاره غروب کرد گفت  ــن صفات القديم...۶ (پس هنگامی که س ال م
ــت ندارم؛ زيرا افول از صفات حادث است  من افول کنندگان را دوس

مـا وقتى در مخلوقات نظـر مى كنيم آنها 
را واجد دو دسته از صفات مى يابيم: يك 
دسـته صفاتى كه حاكى از نقص هستند 
مانند جهل و ترس و امثالهم. دسته ديگر 
صفاتـى هسـتند كه بيانگـر كمالى براى 
مخلوق مى باشـند همچون علم و قدرت. 
مسلماً صفاتى كه حاكى از نقص هستند 
نمى توان به خالق متعال نسـبت داد. اما 
آيا مى تـوان صفات كمالـى مخلوقات را 
به خالق نسـبت داد؟ فالسفه،كه مولفين 
محتـرم كتـب نيـز تابـع آنها هسـتند، 
پاسخشـان به اين سـوال مثبت اسـت 
و مى گويند مـا مى توانيـم همين صفات 
كمالـى را بـه صـورت نامحـدود فرض 
نمـوده و به خداوند متعال نسـبت دهيم 
و او را مثـًال صرف العلم و صرف القدره و 

غيرهم بخوانيم.
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نه از صفات قديم) و اگر مولفين محترم بخواهند برگردند و خالقيت 
ــار انتخاب قرار دهند عالوه بر اينکه به حرف اولی که عرض  را معي
شد برگشته ايم (يعنی مباحث خداشناسی پايه بحث قرار گيرد.) ديگر 
ادامه مباحث مبنی بر تکامل استعدادها در سايه هدفی واالتر، بزرگتر 

و پايان ناپذير معنا ندارد.
ــت که  ــده اس ــًا، اين نکته گويی در کتاب ناديده گرفته ش ثالث
ــت نبوده اند تا  ــالم هيچ گاه غير خداپرس ــرت ابراهيم عليه الس حض
بخواهد در نوجوانی دست به انتخاب بزند و آن هم به اين شيوه که 

منتخب کتاب است ديندار باشد.
کتاب در ادامه، پس از اين برداشت، به توصيف اين هدف بزرگ 
ــر او می نهد می پردازد تا دانش آموز  ــان ناپذير که نام خداوند ب و پاي
راغب به گفتگو و تسبيح و تحميد او گردد و دو درس را به اين امر 
اختصاص می دهد و در وصف او چنين بيانی را القاء می کند که چون 
ــد، بنابراين همين صفاتی را که  ــیء نمی تواند فاقد آن باش معطی ش

در مخلوقات می بينيم به صورت کامل 
ــتند و  و نامحدود در خالق موجود هس
ــمه همه کماالت مخلوقات  او سرچش

است.
ــوق می توان از دو  ــد بيان ف در نق
ــت.  ديدگاه عقل و نقل به بحث نشس
ــرگاه عقل اين نتيجه حاصل  اما از نظ
ــال را حتی  ــد متع ــه خداون می آيد ک
ــات نيز بايد  ــات کمالی مخلوق از صف
ــر داليلی  ــر اين ام ــت و ب منزه دانس
ــه به يک مورد  ــوان اقامه نمود ک می ت
ــود و آن اينکه اگر  ــا اکتفا می ش از آنه
ــش نيازمند بود هيچگاه  چيزی در ذات
ــوان از آن تصور يک موجود ذاتًا  نمی ت
بی نياز ساخت؛ چرا که ذاتی هيچ چيز 
ــت. توضيح  ــل انفکاک نيس از آن قاب
مطلب آنکه ما وقتی در مخلوقات نظر 

می کنيم آنها را واجد دو دسته از صفات می يابيم: يک دسته صفاتی 
که حاکی از نقص هستند مانند جهل و ترس و امثالهم. دسته ديگر 
ــند همچون  ــتند که بيانگر کمالی برای مخلوق می باش صفاتی هس
ــلمًا صفاتی را که حاکی از نقص هستند نمی توان  علم و قدرت. مس
ــا آيا می توان صفات کمالی مخلوقات  ــبت داد. ام به خالق متعال نس
را به خالق نسبت داد؟ فالسفه،که مولفين محترم کتب نيز تابع آنها 
هستند، پاسخشان به اين سوال مثبت است و می گويند ما می توانيم 
همين صفات کمالی را به صورت نامحدود فرض نموده و به خداوند 
متعال نسبت دهيم و او را مثالً صرف العلم و صرف القدره و غيرهم 

بخوانيم.
ــوان چنين نامحدودهايی را فرض کرد  ــا بر فرض اين که بت  ام
ــت کمالی علم در  ــا وقتی مثالً صف ــوال رخ می نمايد که م ــن س اي

ــر می گيريم، ويژگی هايی ذاتی برای او می بينيم  مخلوقات را در نظ
ــلب نمود؛ مثالً  ــه به هيچ عنوان نمی توان اين ذاتی ها را از او س ک
ــد  ــت و اگر ماهيتی نباش ــته به ماهيت اس علم در علم بودنش وابس
ــت و اگر بخواهيم اين علم را نامحدود فرض  علمی هم در کار نيس
کنيم نبايد اين نيازمندی به ماهيت را از او بگيريم؛ چه اينکه هرگاه 
ــر چيزی به نام علم  ــی ذاتی را از او گرفتيم در واقع ديگ ــن ويژگ اي
ــن يا بايد اين  ــدود فرضش کنيم. بنابراي ــم که بخواهيم نامح نداري
ــبتش دهيم يا  ــلب نمائيم و بعد به خداوند نس ويژگی ذاتی را از او س
ــبتش دهيم و در هر  ــه با همين ويژگی ذاتی اش به خداوند نس اينک
ــم. اگر بخواهيم ويژگی ذاتی علم را از  صورت با محذوری مواجه اي
ــورت ديگر چيزی به نام علم نداريم که حتی  ــم در اين ص آن بگيري
ــان نسبت دهيم و علم را از علم بودنش انداخته ايم  بخواهيم به انس
و در واقع علمی داريم که علم نيست و اين گونه به تناقضی آشکار 
ــن ويژگی ذاتی اش،  ــن علم را با همي ــا اينکه بايد اي ــيده ايم و ي رس
يعنی نيازمندی به غير، به خالق نسبت 
ــبت دادن نقص به  ــن نس ــم و اي دهي
ــت و اين هم تناقضی آشکار  خالق اس
است. براين اساس ما نمی توانيم حتی 
ــات را به خالق  ــات کمالی مخلوق صف
ــبت دهيم و بايد او را هم از  تعالی نس
ــم از صفات کمال  ــات نقص و ه صف
ــود. خداوند متعال  مخلوقات تنزيه نم
ــابه در نام نبايد  عالم است اما اين تش
ــوق دهد. او  ــابه در معنا س ما را به تش
ــت علمش بر ما  ــت اما کيفي عالم اس
مخلوقات محدود در فضاهای ادراکیِ 
ــت.  ــاصِ مخلوقات قابل درک نيس خ
ــت تنها  يعنی وقتی می گوييم عالم اس
ــت که جاهل نيست و نه  بدين معناس
ــری که ما را به  ــچ چيز اضافه ديگ هي

تشبيه بکشاند و نعوذ باهللا من ذلک. 
رَّف به محضر روايات معصومين عليهم السالم شويم در  اگر مشَ
می يابيم که آن ذوات مقدسه نيز ما را بر حذر داشته اند که بخواهيم 

از اشتراک لفظ به اشتراک در معنا نيز درآييم: 
لقِ عنه منفيه۷(معانی ای که دربارۀ مخلوقات وجود  ــی الخَ فَمعانِ

دارد از خدا به دور است.)
 و قالخال عميئًا. فَقَد ج نَّه ال يجهلُ شَ ــمی اّهللا عالمًا ِألَ إِنَّما س و
ــم بِالسميعِ  ــم العلمِ و اختَلَف المعنَی ... .فَقَد جمعنَا اِإلس المخلُوق اس
ــده، چون  ذا البصير.۸(خداوند«عالم» ناميده ش واختَلَف المعنی و هکَ
ــق و مخلوق در  ــت. پس همانا خال ــبت به چيزی جاهل نيس او نس
ــترکند ولی  معنای علم در خالق و مخلوق مختلف  ــم«علم» مش اس
است... . پس ما در اسم «سميع» مشترکيم ولی معنا مختلف است. 

در مورد «بصير» نيز مطلب از اين قرار است.)

كمالـى  صفـات  حتـى  نمى توانيـم  مـا 
مخلوقات را به خالق تعالى نسبت دهيم 
و بايـد او را هـم از صفـات نقـص و هم 
از صفـات كمـال مخلوقـات تنزيه نمود. 
خداوند متعال عالم اسـت اما اين تشابه 
در نام نبايد ما را به تشابه در معنا سوق 
دهد. او عالم اسـت اما كيفيت علمش بر 
مـا مخلوقات محدود در فضاهاى ادراكِى 
خاِص مخلوقات قابل درك نيست. يعنى 
وقتـى مى گوييـم عالم اسـت تنها بدين 
معناسـت كه جاهل نيست و نه هيچ چيز 
اضافه ديگرى كه ما را به تشبيه بكشاند.
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.۹(او شنواست اما نه مثل ديگر  ــامعينِ معِ السثلِ سال بِم ــميع س
شنوايان.)

فات.۱۰(او با همه حادث ها در  ــی الصِّ ف ، ــن لجميِعِ ما أَحدثَ بائم
صفات متباين است.)

همان گونه که مالحظه شد حجج الهی که خبردهنده واقعی از 
او جل جالله هستند برحذر می دارند که صفات مخلوقين را به خالق 
تعالی نسبت داد؛ چرا که بدين شيوه به تشبيه خالق و مخلوق گرفتار 
می آييم و به پرستش بتی ذهنی مشغول. بنابراين اين شيوه توصيف 
خداوند متعال که در کتاب آمده، نه با عقل سازگار است و نه با کالم 
ــی  ــالم. و هنگامی که به چنين لغزش ــوايان معصوم عليهم الس پيش
گرفتار آمديم که بر خالف رهنمود حجت های معصوم الهی سخنی 

در مورد خداوند متعال ـ که شناختش 
ــان رانديم آيا  ــت - بر زب پايه دين اس
غير خدا را به جای خدا ننشانده ايم؟ و 
هنگامی که بحث پايه ای دين چنين 
ــد، آيا می توان گفت بقيه مباحث  باش
ــند؟(البته  مصداق نام تعاليم دينی باش
ــزی جز اين نتايج  ــات  چي از آن مقدم

نمی شد انتظار داشت.)
ــس از اين بحث، کتاب وارد      پ
بحث ايمان می شود و قائل است پس 
ــد بايد به  ــناخت ايجاد ش ــه ش از اينک
ــناخت ايمان داشت و همراهی  اين ش
ــب عمل صالح  ــناخت و ايمان موج ش
ــيدن از  ــود و راه هايی برای رس می ش
ــوده و دو  ــه ايمان بيان نم ــناخت ب ش
ــث اختصاص يافته  درس به اين مبح

است. 
 در نقد اين تفکر نکاتی قابل ذکر 
ــق ايمان ذکر  ــت؛ اول اينکه متعلَّ اس
ــده به چه چيزی  نشده يعنی بيان نش
ــت تا در زمره مومنين  بايد ايمان داش
ــدگاه يک  ــن دي ــت و از اي ــرار گرف ق

ــيحی، يک يهودی، يک مسلمان و حتی يک بت  ــتی، يک مس زرتش
ــته باشند مومن  ــت همين که به چيزی پايان ناپذير ايمان داش پرس
هستند و بدين گونه قدمی به سوی پلوراليسم دينی برداشته می شود 
ــت چه اين ايمان از يک وهابی  و با اين نگاه، صرف ايمان خوب اس
باشد که به هدفش ايمان دارد و خود را فدای راه و هدفش می کند؛ 
ــان مومنی که در راه حجت حی داور جانبازی می کند. البته  چه انس
ــروز متعلقی چنين  ــد، ب ــناخت هدف بيان ش با آن متعلَقی که در ش
گتره ای و فراگير که همۀ اضداد را در بر می گيرد دور از پيش بينی 
ــنگ ها از اين  ــيد. حال آن که آموزه های ثقلين فرس به نظر نمی رس
ــنايان به فرهنگ  ــتند و اين امر بر همه آش ــت ها به دور هس برداش

ثقلين آشکار است و نياز به اقامه دليل ندارد. 
ــرط ايمان آوردن به  نکته ديگر در نقد اين تفکر اينکه کتاب ش
ــناخت بيان کرده بود آمادگی قلبی می داند  آنچه را  که در حيطۀ ش
ــتگی  ــتگی قلب به فضايل و  پيراس ــی قلبی را در گرو آراس و آمادگ
ــت اينکه بنا بر  ــه وارد اس ــل می داند. نقدی که بر اين انديش از رذاي
ــناخت می تواند فضايل و رذايل  ــب ش مبنای کتاب، قلب قبل از کس
ــته گردد. با اين بيان آيا به دور  ــد و به آنها آراسته و پيراس را بشناس
ــناخت قرار داده ايم و قلبی  ــده ايم ؟زيرا  ايمان را موخره ش دچار نش
ــد، از قبل اين شناخت را  هم که می خواهد آماده پذيرش ايمان باش
ــتی ها را از قبل می دانسته که  ــت. اگر اين زيبايی و زش ــته اس داش
ديگر نيازی به شناخت نيست و اگر نمی داند، چگونه می خواهد آماده 
برای پذيرش ايمان شود؟ و اين دوری 
است که حاصل اختالط مبانی بشری 

با مبانی وحيانی است.
ــده در گام  پس از مطالب ذکر ش
ــت، کتاب در قالب سه درس به  نخس
ــفر»  گام دوم تحت عنوان «آهنگ س
ــت که مخاطب  ــه و بر آن اس پرداخت
ــناخت هدف و ايمان به آن،  پس از ش
ــير  ــروع به حرکت در مس حال بايد ش
ــش را برای انجام اعمال  نمايد و عزم
صالحه جزم نمايد. و رهنمودهايی نيز 

برای تقويت عزم بيان نموده است. 
ــم نورانی ثقلين  ــا در پرتو تعالي ام
عزم برخاسته از همان پله ابتدايی دين 
ــت. به هر ميزانی  يعنی معرفت اهللا اس
ــد  که معرفت به اهللا تعالی فزونتر باش
ــوی تری برای  ــخص هم انگيزۀ ق ش
ــی دارد و هر کس در  ــت و بندگ اطاع
ــوع نمايد و  ــن معرفت خض ــل اي مقاب
جحد نورزد، معرفت بيشتری به او عطا 
ــود و با بندگی معرفت پيشينش  می ش
ــد و همان طور که گفته  فزونی می ياب
آمد اين معرفت با مشاطه گری های ذهن رو به افزايش نمی نهد بلکه 
ــالم  با رجوع تام و تمام به آموزه های توحيدی اهل بيت عليهم الس
که ابواب معرفت اهللا هستند، و نيز عبادت خداوند کمال می يابد و در 
ــد می نمايند؛ در صورت  واقع معرفت اهللا و بندگی به موازات هم رش
ــت  خضوع در مقابل اين معرفت درجه معرفت که همان بندگی اوس
باالتر می رود و بدين طريق تمام بندگی و معرفت در هم تنيده شده 
ــوه تَهتَدوا“۱۱(اگر او را  ــان که حق متعال می فرمايد: ”و إِن تُطيع چن
اطاعت کنيد هدايت می يابيد.) يا می فرمايد: "واعبد ربک حتی ياتيک 
ــن"۱۲ (پروردگارت را عبادت کن تا به تو يقين عطا نمايد.) و باز  اليقي
د اهتَدوا"۱۳ (اگر تسليم شوند همانا هدايت  می فرمايد:" فَإِن أَسلَموا فَقَ

 حجج الهـى كه خبردهنـده واقعى از او 
جـل جالله هسـتند برحـذر مى دارند كه 
صفات مخلوقين را به خالق تعالى نسبت 
داد؛ چرا كه بدين شـيوه به تشبيه خالق 
و مخلـوق گرفتار مى آييم و به پرسـتش 
بتى ذهنى مشـغول. بنابراين اين شـيوه 
توصيـف خداونـد متعـال كـه در كتـاب 
آمـده نه بـا عقل سـازگار اسـت و نه با 
كالم پيشـوايان معصوم عليهم السالم. 
و هنگامـى كـه به چنين لغزشـى گرفتار 
آمديـم كه بر خالف رهنمـود حجت هاى 
معصـوم الهى سـخنى در مـورد خداوند 
متعال – كه شـناختش پايه دين است- 
بـر زبـان رانديم آيا غير خـدا را به جاى 
خدا ننشـانده ايم؟ و هنگامـى كه بحِث 
پايـه اى دين چنين باشـد آيـا مى توان 
گفـت بقيه مباحـث مصداق نـام تعاليم 

دينى باشند؟
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ــتکبار ورزند  ــد.) و اگر در مقابل اين معرفت فطری عقلی اس می يابن
ــت خود بر اين معرفت حجاب افکنده و از معرفت ثانوی که  به دس

حاصل بندگی است نيز محروم می شوند. 
ــای ثقلين چيز  ــد، بنابر آموزه ه ــن چنان که مالحظه ش بنابراي
جداگانه ای به نام عزم که پس از شناخت و ايمان بايد حاصل شود 
ــالم مجموعه ای  ــًا تعاليم انبياء و  ائمه عليهم الس ــم. و اساس نداري
منسجم و در هم تنيده است که جدايی ميان عناصر آن امکان پذير 
نيست. عالوه بر اين، اشکاالت عقلی گذشته نيز بر اين گفتار کتاب 
ــزم را چيز جداگانه ای فرض نموديم حال  ــت؛ زيرا اگر ما ع وارد اس
چه چيزی می خواهد اين عزم را در ما موجب شود که به واسطه آن 
ــناخت و يا ايمان موجب  ــت حدود الهی نماييم؟ اگر بگوييد ش رعاي
عزم است قابل قبول نيست؛ چرا که در اين صورت، نيازی به  ايجاد 
ــناخت و ايمان می آمد و اگر  و تقويتش نبود و خود به خود پس از ش
ــناخت و ايمان بايد ايجادش نمود  ــل بوديد که از راهی غير از ش قائ
همه مبادی که تا اينجا بنا نهاده ايد عبث خواهد بود. چرا که هدف 
ــود و اگر اين  اصلی اين بود که مخاطب عازم بر انجام تکاليفش ش
ــناخت و ايمانی که بيان نموده ايد حاصل نشود آوردنش  از طريق ش

لغو بوده است. 
نکته ديگر آنکه برای تقويت عزم راههايی بيان شده که از سنخ 
عمل هستند و اين به معنای واگذار کردن مقدمه به موخره است که 

نزد عقال پذيرفته نيست.
ــوم با نام «قدم در راه» که در قالب پنج درس  کتاب در گام س
ــت، به بيان يک سری احکام و اعمال پرداخته است  تدوين يافته اس

که از دانش آموز انتظار عمل به آنها را دارد. 
ــيوه نگاه که تا اينجا  ــيم با اين ش در اين مقام نيز جا دارد بپرس
ــد آيا اوالً  ــه انجام اعمالی هم ش ــر دانش آموز مقيد ب ــد اگ بيان ش
ــود و ثانيًا برای خدايی که  ــکوفا ش ــتعدادهايش ش با نيت اينکه اس
ــباهت هايی هم در صفات با خودش دارد،  ــش تصور نموده و ش ذهن
آيا آن عمل، تاييد الهی هم می يابد؟! و آيا طفل معصومی که بر اثر 
ــپرده  مصيبت عظمای غيبت، فرصت تدوين کتاب دينی اش به ما س

شده روز قيامت عليه ما اقامه حق نخواهد نمود؟! 
پى نوشت ها: 

۱ - انعام /۱۰۲
 ۲- نهج البالغه، خطبه اول. 
 ۳- کافی، ج۱، ص۱۴۰، ح۶.
 ۴- کافی، ج۱، ص ۳۳۷

 ۵- نهج البالغه، خطبه اول
 ۶- نور الثقلين،ج۱، ص۷۳۵، به نقل از عيون االخبار.

 ۷- توحيد صدوق، ص ۷۹.
 ۸- عيون اخبارالرضا عليه السالم، ج۱، ص۱۴۷.

 ۹- توحيد صدوق، ص .۶۵
 ۱۰- همان، ص ۶۹.

 ۱۱- نور /۵۴
 ۱۲- حجر/ ۹۹

 ۱۳- آل عمران/ ۲۰
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پايان دفتر
 احتجاج امام صادق عليه السالم با صوفيان
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پايان دفتر

ــذران فرقه صوفيه)  ــران و بنيان گ ــفيان ثوری (از س  روزی س
ــاهده نمود که آن  ــال م را ديدار کرد و مش امام جعفر صادق عليه الس
حضرت لباسی سفيد بر تن دارد. گفت: اين لباس برازنده شما نيست! 
ــرت فرمودند: گوش کن، چيزی برايت می گويم که اگر بر حق  حض
ــنت بميری نه بر بدعت و گمراهی، برای دنيا و آخرتت مفيد و  و س

سودمند خواهد بود.
اين را بدان که رسول اّهللا صلی  اّهللا  عليه  و آله در عصری زندگی 
می کرد که فقر و نداری بر آن حاکم بود، اما پس از آنکه دوران فقر 
ــی و وفور نعمت پيش آمد،  ــتی جامعه پايان يافت و فراوان و تنگدس
ــخاص برای اين نعمت ها نيکوکارانند نه بدکاران،  ــته ترين اش شايس
ــران. پس تو چه می گوئی  ــلمانانند نه کاف مؤمنانند نه منافقان، مس
ــفيان! به خدا سوگند با اين که می بينی اين گونه لباسی نفيس  ای س
ــفيد پوشيده ام، مع ذلک از آن روزی که به حد تکليف رسيده ام،  و س
ــامی فرا نرسيده است که در ميان اموال و دارائی من حق  صبح و ش

خدائی بوده باشد و من آن را به جای خود پرداخت نکرده باشم.۱

روزی ديگر عده ای از مردمان صوفی مسلک و متظاهر به زهد 
که داعيه ای هم داشتند و مردم را به مرام و مسلک خود می خواندند 
و می خواستند همه مثل آنها ظاهری ژوليده، کثيف و پريشان داشته 
باشند، نزد امام صادق عليه السال م آمدند و گفتند: دوست ما نتوانست 

با شما حرف بزند و دال يل آماده نبود و نتوانست مطرح سازد. 
ــون دال يل خود را مطرح  ــال م فرمودند: اکن امام صادق عليه الس

کنيد. آنان گفتند: دال يل ما از خود قرآن است.
ــته ترين  ــان کنيد که آيه های قرآن شايس ــرت فرمودند: بي حض
ــت که ما بايد آن را پيروی کنيم و برنامه عمل خود قرار  چيزی اس

دهيم.
ــاران پيامبر  ــاره قومی از ي ــد تبارک و تعالی درب ــد: خداون گفتن
ــو کان بهم خصاصة و  ــهم ول ــن می گويد: و يوثرون علی انفس چني
ــح نفسه فاولئک هم المفلحون۲ (آنان بر نفس خود ايثار  من يوق ش
می کنند، هر چند که خود فقير و نادارند (ديگران را مقدم می دارند). 
ــانی که جلوی طمع و حرص نفس خويش را می گيرند همان  و کس
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رستگارانند.)
ــکينا و  و در جای ديگر فرمود: و يطعمون الطعام علی حبه مس
ــيرًا ...۳ (آنان طعام و خوراکی را با اين که به آن عال قمند  يتيمًا و اس

هستند و نياز دارند به فقير يتيم و اسير می بخشند.)
همين دو آيه به عنوان دليل مسلک ما کافی است!

ــه ای نشسته بود معترضانه به  يکی ديگر از آنان هم که در گوش
ــما به خودداری از طعام های پاکيزه دعوت  امام گفت: ما می بينيم ش
می کنيد مع ذلک به مردم دستور می دهيد از دارائی شان بيرون روند 

تا خود شما از آنها لذت ببريد و بهره مند گرديد.! 
ــن حرف های بی فايده را کنار بگذاريد و به  حضرت فرمودند: اي
من بگوئيد ببينم شناخت شما نسبت به قرآن چگونه است؟ آيا ناسخ 
و منسوخ و محکم و متشابه آن را که تمام گمراهی ها و تباهی ها در 

ميان امت مسلمان از همين نقطه آغاز می شود می دانيد؟
گفتند: قسمتی را آری و نه همه را.

حضرت فرمودند: گرفتاری شما از همين جا شروع می شود (که 
ــابه قرآن را نمی فهميد) و احاديث  ــخ و منسوخ و محکم و متش ناس
رسول خدا صلی  اّهللا  عليه  و آله هم همين طور هستند. اين  که گفتيد 
خداوند برخی ياران پيامبر را ستوده و از عملکرد نيکويشان ما را خبر 
داده است کار آنان وقتی بوده که نهی و منعی از آن نبوده و پاداشی 

هم از اين نوع ايثار می بردند.
ــد خداوند (عز و جل) فرمانی برخال ف فرمان اول صادر کرد.  بع
ــن فرمان دوم لطف و  ــی را از بين برد و اي ــس اين فرمان آن اول پ
ــود و خانواده و  ــد در حق مومنان تا خ ــوی خداون ــی بود از س رحمت
عيالشان به ضرر و زحمت نيفتند و در خانواده ها به بچه های کوچک 
پيرمردان و پيرزنان ستم نشود که آنان حوصله و تحمل گرسنگی را 

ندارند (و از طريق زهد نان آورشان صدمه و آسيب نبينند).
ــرده و آن را به  ــان دارم ايثار ک ــن که فقط يک قرص ن ــر م اگ
ــری بدهم، پس فرزندان من چه بخورند؟ آيا آنها از بين بروند و  ديگ
ــوند؟ لذا رسول خدا فرمود: پنج عدد خرما، گرده نان، دينار  هال ک ش
و يا درهمی که انسان دارد و می خواهد خرج کند، بهترين مورد خرج 
ــت، بعد اهل و عيال خود آدمی و در مرحله  و انفاق بر پدر و مادر اس
ــاوندان فقير و نزديک و بعد برای همسايگان نادار  سوم برای خويش
و محتاج و در پنجمين مرحله که پائين ترين درجه و کم ثواب ترين 

همه است، خرج در راه خدا (به طور کلی) می باشد.
ــاره يکی از انصار که به  ــر صلی  اّهللا  عليه  و آله درب روزی پيامب
ــش برده  ــرگ، همه دارائی اش را که منحصر به پنج يا ش ــگام م هن
ــته بود،  ــال هم از خود باقی گذاش بوده آزاد کرده و کودکان خردس
ــتم او را در  ــاختيد نمی گذاش فرمود: اگر مرا از اين جريان آگاه می س
ــلمانان دفن کنيد که او با اين کارش بچه های گدا و سائل  کنار مس

از خود باقی گذاشته و رفته است.
ــول خدا صلی  اّهللا  عليه  و آله می فرمود:  پدرم حديث کرد که رس
ــپس هر  ــروع کنی، س ــرج و انفاق، اول بايد از اهل و عيال ش در خ
ــت و اين سخن قرآن است و  ــی نزديک تر باشد اولويت با اوس کس

ــت که برخال ف پندار شما از سوی خداوند عزيز و حکيم  مطلبی اس
فوا و لم يقتروا و کان بين  مقرر گشته است: والّذين اذا انفقوا لم يسرِ
ذلک قوامًا،۴ (آنان که به هنگام انفاق اسراف نمی کنند و سخت هم 

نمی گيرند، بلکه روشی ميانه دارند.)
ــود باقی  ــزی برای خ ــانی را که اصال  چي ــل کس ــد عم خداون
ــما  ــند و به اصطال ح ش نمی گذارند و همه چيز را به ديگران می بخش
ايثار می کنند اسراف ناميده و در بيش از يک جا فرموده: انّه ال  يحب 
ــرفين، خدای تعالی مؤمنان را از اسراف و زياده روی در خرج و  المس
ــخت گيری و امساک نيز منع فرمود  انفاق نهی نمود، چنان که از س
اما به روش ميانه فرمان داد، يعنی انسان نبايد همه آنچه را که دارد 
خرج و يا انفاق کند وآن گاه از خدا بخواهد که به وی روزی دهد که 

چنين دعائی مستجاب شدنی نيست.
ــيده است که فرمود: دعای چند  ــول خدا به ما رس حديثی از رس

صنف و گروه از امت من مستجاب نمی شود:
......

و مردی که خداوند به او روزی فراوان و مال کال ن داده است، 
ــوده و گويد:  ــد رو به خدا نم ــرج کند و بع ــه را بی رويه خ ــا هم ام
پروردگارا! به من روزی بده، که خداوند در جواب گويد: آيا من به تو 
ــترده ندادم ؟ چرا با اقتصاد و تدبير خرج نکردی و آنگونه  روزی گس
که فرمان داده بودم، عمل ننمودی؟ چرا اسراف کردی؟ مگر من تو 

را از اسراف و ولخرجی منع نکرده بودم؟....
ــاد داد که چگونه انفاق و خرج کند بدين  خداوند به پيامبرش ي
ترتيب که روزی پيامبر هفت مثقال طال  داشت و دوست نداشت که 
بخوابد و آن را انفاق و خرج ننمايد، لذا شبانه آن را صدقه داد. صبح 

که شد چيزی برای خود نداشت.
اتفاقًا مرد بينوائی از او کمک خواست، ولی پيامبر چيزی نداشت 
ــرد و پيامبر از اين جريان  ــدا، پيامبر را مال مت ک ــه به او بدهد. گ ک
غمگين شد که چرا چيزی ندارد که به او بدهد، زيرا که پيامبر بسيار 
ــولش را ادب فرمود و  ــا خداوند رس ــان بود. در اينج ــوز و مهرب دلس
 ّ چنين دستور داد: وال  تَجعلْ يدک مغلُولةً الی عنقک وال َ تبسطها کلَ
عد ملومًا محسورًا۵ (دستت را به گردن مبند (زياد ممسک  البسط فَتقُ
ــای، که مورد سرزنش  ــت خود را مگش مباش) وبيش از حد نيز دس
ــول خويش  قرار گيری و از کار فرو مانی). خداوند می خواهد به رس
ــد و تو را در ندادن  ــی مردم از تو چيزی می خواهن ــد که گاه بفرماي
ــر همه آنچه را که داری يک  جا خرج کنی و از  ــذور نمی دانند، اگ مع
ــرت می خوری. اينها احاديثی است که قرآن  دارائی بيرون آئی، حس
ــت آنها را تاييد می کند و قرآن هم که مورد تصديق مؤمنان و  صح

مردان خدائی است. ...
پس از او می دانيد که سلمان و ابوذر دارای چه فضيلت و ارزشی 
ــال م هستند که رضوان خدا بر ايشان باد. روش زندگی سلمان  در اس
چنان بوده است که وقتی سهم خود را از بيت المال می گرفت هزينه 
ــال بعد فرا رسد و دوباره سهم  ــاال نه اش را کنار می گذاشت تا س س

خود را بگيرد.
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عده ای به سلمان اعتراض کردند که تو با اين زهدی که داری، 
چرا چنين می کنی؟ تو از کجا می دانی؟ شايد امروز يا فردا بميری !

ــخ گفت: چرا شما اميدی برای زنده ماندن من نداريد  او در پاس
ــان که بيم داريد که من بميرم؟ ای بی خبران! نمی دانيد که  همچن
ــتش مضطرب و نگران  ــانی در صورت عدم تامين معيش نفس انس
ــد آرامش پيدا  ــی که هزينه زندگی اش تامين باش ــود، اما وقت می ش

می کند؟
اما ابوذر! او چندين شتر و گوسفند داشت. شير آنها را می دوشيد 
و موقعی که خانواده اش هوس گوشت می کردند از آنها سر می بريد. 
و نيز هنگامی که مهمانی به او می رسيد و يا از همشهريانش کسانی 
ــتری نحر می کرد و گوشت آن  ــت پيدا می کردند ش احتياج به گوش
ــهمی به اندازه ديگران نه کم و نه  ــيم می نمود و خود هم س را تقس
زياد بر می داشت. پس چه کسی از اينها زاهدتر است؟ اينان کسانی 
هستند که رسول اّهللا صلی  اّهللا  عليه  و آله درباره  شان آن گونه تعريف 
کرده است، مع ذلک آنان در زندگی خود روزی نبوده که مالک هيچ 
ــند. آيا شما می گوئيد مردم لوازم زندگی خود را دور بريزند  چيز نباش
و ديگران را در استفاده از آنها بر خود و خانواده شان مقدم بدارند؟

ــنيدم پدرم به روايت از پدرانش از رسول  ای جماعت صوفی! ش
خدا فرمود: آن گونه که من از وضع مؤمن در شگفت می مانم، از هيچ 
ــود  چيز ديگر تعجب نمی کنم. او اگر در دنيا با قيچی قطعه قطعه ش
ــرق  ــود خير می داند و اگر مالک همه آنچه ميان مش ــرای خ آن را ب
ــد آن را نيز برای خود خير و صال ح می داند. به  ــت باش و مغرب اس
ــد او آن را برای خود خير و  ــر حال، هر چه خداوند برايش بخواه ه

صال ح می داند.
ــما  ــه آيا همين اندازه صحبت برای ش ــتم ک ای کاش می دانس

کافی است يا بيشتر توضيح دهم؟! .....
ــه باشند به آن معنی  ... به من بگوئيد ببينم اگر مردم، زاهد پيش
ــا نذورات و زکات طال  و  ــما می پنداريد پس اين همه کفاره ه که ش
نقره و خرما و کشمش و ديگر چيزهائی را که به عنوان زکات واجب 
ــفند چه کسانی بگيرند؟ چون به نظر  ــود مانند شتر گاو و گوس می ش
شما هيچ کس نمی تواند مال دنيا را برای خود داشته باشد و هر چند 

که خود نيازمند و فقير باشد بايد آنرا به ديگری دهد.
ــبت به قرآن و  ــما! و چقدر نس ــلک بدی داريد ش پس چه مس
سنت و احاديث رسول خدا که مورد تصديق قرآنند، جاهليد! شما در 
آيه های غريب قرآن و در ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و امر و 

نهی آن دقت نمی کنيد و به آنها توجه نداريد.
ــليمان بن داود را چگونه می شناسيد؟ او از خدا  به من بگوئيد س
ــلطنتی پس از او شايسته برای  ــلطنت خواست، که س برای خود س
ــلطنتی داد و  ــد. خداوند هم به او چنين حکومت و س هيچکس نباش
او حق می گفت و به حقيقت عمل می کرد و ما می بينيم خداوند اين 
ــت و برای هيچ مؤمنی  ــن زندگی را برای او عيب نگرف ــا و اي تقاض
ــليمان، پدر او داود را در  ــم آن را عيب و ننگ نمی داند. قبل از س ه
ــت. و  ــلطنت محکمی داش نظر بگيريد که چه حکومت، قدرت و س

هم چنين يوسف که به پادشاه مصر گفت: مرا خزانه دار خود قرار بده 
که من مردی امين و دانا هستم. و قدرت او چنان گسترش يافت که 
ــور مصر را تا سرزمين يمن فرا گرفت و همه در سال های  تمام کش
ــکی و قحطی، از او طعام می گرفتند. او نيز حق می گفت و حق  خش
عمل می کرد و کسی را نمی شناسيم که اين زندگی را برای او ننگ 

و عار بداند.
ــوف! از آداب الهی و اصول تربيتی  پس ای مدعيان زهد و تص
ــنده کنيد  خدائی درباره مؤمنان، ادب آموزيد و به امر و نهی خدا بس
ــه نمی دانيد به اهل آن  ــد و چيزی را ک ــتبه را رها نمائي ــور مش و ام
ــی معذور خواهيد بود  ــگاه خداوند تبارک و تعال واگذاريد که در پيش
ــوخ و  ــخ و منس ــتن ناس و پاداش هم خواهيد برد و نيز درصدد دانس
ــابه قرآن باشيد و حال ل را از حرام بازشناسيد که آن،  محکم و متش
ــما را از جهل و نادانی دور  ــما را به خداوند نزديک تر می کند و ش ش
ــد که جاهل در جهان کم  ــازد و جهالت را به اهل آن واگذاري می س
ــت. اين اهل علم و دانشند که اندکند و خداوند فرمود: فوق کلّ  نيس

ذی علم عليم. 
                                    منبع: تحف العقول ص ۶۷۳

پى نوشت ها:
۱ . کافی/ ج۵، ص ۶۵

۲ . حشر/۱۰
۳ . دهر/۹

۴ . فرقان/۶۷
۵ . اسراء/ ۲۹

۶ . تحف العقول/۳۷۶
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